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 المقدمة
 

خيول اإلسالم ومضت على بركته حتيى األفيق، وارتفعيت باسم هللا قهلت 
سير ذليك حناراياته فوق كل الربا، وعندما بدأ هاتف اإليمان يخفت في قدورنا 

 المد العظيم فأقابنا الجفاف وسكن الرعب قلوبنا 

وإذا كانت قيلية تمثل النبضية األخييرة فيي قليب الفيتح العربيي فيإن األميل 
ا هو عليه اآلن، باتخاذ أقوى مما كان، وأقفى ممفي أن يعاود هذا اليلب نبضه 

 ال هللا نهجا وسيفا وكلمة راية ال إله إ

شعرت وأنا قد  ع هو نتيجة ذلك المد اإلسالمي، فإنيوإذا كان هذا الموضو
بقيدد تسيجيل بحيث لرسيالة الييدكتوراي بيالحيرة والمسيئولية معيا، بيالحيرة لتعييدد 

لبحييوث إذا لييم تسييير مييا نفييع هييذي ا الموضييوعات المطروحيية، وبالمسييئولية حيييث
 ؟ لخدمة العييدة

وبعييد طييول تفكييير اسييتير الييرأي علييى اختيييار األدب العربييي فييي قيييلية 
حسن جاد األثر الكبير فيي /موضوعا لهذا البحث، وكان لتشجيع األستاذ الدكتور

 المضي قدما في هذا البحث 

لمسيلك وليد قح عزميي عليى الكتابية فيي هيذا الموضيوع ميع علميي بيأن ا
محفوف بالمخياطر، وبيأن قيارب الكتياب واألدبياء، ليم يبتعيد إال طلبيا للنجياة مين 

 بحر هذي الجزيرة المتالطم 

ولييم ي ييب عيين بييالي أننييي أسييير فييي أرو كثيييرة الحفيير والمزالييق، ولكيين 
العطاء السخي لتراثنا اإلسالمي الذي منحنا العز والشموخ واألقالة، هيو اليذي 

منييي لهييذا التييراث  لعطيياء لتلييك الجزيييرة النائييية، وفيياء  ظهييار هييذا ادفعنييي إلييى إ
 وإيمانا  بماضينا العريق 

نهييا قييلة   إالبحييث بحياتنييا اليييوم؟ فييأقول   ومييا قييلة هييذاقائييل وربمييا قييال
مباشرة بين ماضينا المشرق وحاضرنا المتلفع ب ييوم الكببية والييأف، فهيي التيي 

منعة  فخيوط النور الذي بدأت تمد هذا الحاضر بأسباب اليوة، وتعززي بأسوار ال
تتسلل إلى حاضرنا إنما هي من بيايا تلك القلة التيي ال زاليت فيي نفوسينا أميال  

  وحلما  

أشيييد العجيييب وأنيييا أجيييول بيييين الكتيييب ألتحسيييف المقيييادر  تولييييد عجبييي
فيي الكتيب  األدبيية  لييف والمراجع لهذا البحث باإلهمال الذي يكاد يكون متعمدا  

التاريخية أيضا، فقيلية التي تمثل االندفاعة العظيمة لهيذي فحسب بل في الكتب 
األمة لم تحيظ بعنايية الدارسيين كأختهيا األنيدلف مميا أدى إليى فييدان الكثيير مين 
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الخريييدة قسييم شييعراء الم ييرب واألنييدلف  فييإذا  ، وفييي ذلييك ييييول محييييوإنتاجهييا
تياري  بيالكثير قد احيتفظ لهيا ال -رغم النكبات  التي أقيبت بها  -كانت األندلف 

من تراثها األدبي والعلمي واتجهيت جهيود الكثيير مين المحيييين والدارسيين إليى 
تحيييه ونشري، فإن آثار بيية الم رب اإلسالمي كانت أقل حظوة وأكثير تعرضيا  

لزاخيير الييذي ظهيير فييي كييل ميين قيييلية للتلييف والضييياع، فبييالرغم ميين اإلنتيياج ا
نتياج ليم تبيق منيه عيوادى اليدهر إال نتفيا فريييا  فإن األهم األغلب مين ذليك اإلوإ

قليليية أو مجييرد أسييماء للكتييب والمقيينفات التييي اعتنييت بتسييجيل ذلييك التييراث 
وفيي نفيف القيدد ييييول األسيتاذ أحميد الشيايب  حتيى اآلن لييم  (1)واالحتفياظ بيه 

يظفر ال يرب العربيي مين الدراسيات األدبيية بمثيل ميا ظفير بيه الشيرق العربيي، 
ب اليقور منذ اليديم إلى اليوم، فليف له ما يبرري في مجال ومهما يكن من أسبا

الدراسات الشاملة التي تعرف الجد وتستسهل القعب، وتعدل في ميزان العمل، 
ليييم بيييأطراف يوتيييرى أن االستيقييياء فيييي البحيييوث هيييو األقيييل األقييييل اليييذي 

وليف هذا فيط ميا مثلتيه قييلية،  (2)التقوير التاريخي والحضاري بوجه  عام 
وجليييال، فمين هييذي  ورائيدا   ن الييدور اليذي لعبتييه فيي حضييارتنا كيان  عظيمييا  إ بيل

الياعيدة انطليييت أشييعة الثيافيية اإلسييالمية والحضييارة العربييية إلييى سييائر األقطييار 
وجيوب  مين األوروبية، فكانت قيلية نيطة التيأثر والتيأثير، ومين هنيا كيان البيد

 العناية بهذا األدب ودراسته وتحيييه ونشري 

حجج بعو الدارسين بإرجاع أسباب النيص فيي دراسياتنا حيول األدب أما 
في قيلية إلى ققر المدة التي قضاها العرب في هذي الجزيرة وغموضها، فهو 
رأي باطل وحجة ميقرة، فرغم ققر المدة مع وجوب اعتبارها فإن اآلداب ال 

ة وحضيارة أمي، وخيواطر قليب  ،ألنهيا ومضيات ذهين، تياف بالسنين واألعيوام 
 ، فال تحتاج فروعها لذلك أن تبدأ من جديد  رسخت أركانها وثبتت أقولها

وأما غموو هذي الفترة وعدم وضوح إنتاجها فهو دليل ضد من ييول بيه، 
لمييواطن ال مييوو، وتوضيييحا  للحيييائق،  فمييا عمييل الباحييث إذا لييم يكيين اسييتجالء  

 ق ووضع الشواهد والعالمات التي تنير الدرب وتوضح معالم الطري

والبيد قبيل أن  ،وفي هذي الميدمة سيأحاول إليياء الضيوء عليى هيذي الدراسية
عليى  أبدأ في عرو خطة البحث أن نأخذ بعين االعتبار مستيبل إقدارنا حكما  

 هذا األدب الحيائق التالية 

وقيلنا بتماميه السيتطعنا أن  يدان الكثيير مين هيذا األدب اليذي ليوضياع وف أواًل:

                                                 

   1ميدمة الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف  العماد االقفهاني م  (1)
   9ص -ميدمة ابن رشيق ونيد الشعر  عبدالرؤوف مخلوف  (2)
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فى على ذلك اإلسهام الفذ الذي اسيتطاع العيرب نتعرف بقورة أشمل وأو
  تسجيله في ميدان الحضارة الخالد

  أن ال ننسى أن تلك الحضارة نعاها الناعي قبل تمام ازدهارها ثانيًا:

أن تلك الفترة التي أمضاها العرب في حكيم الجزييرة إليى جانيب ققيرها  ثالثًا:

ب واليلييق والفييتن ليم تكيين فتييرة هادئيية مسييتيرة بيل كييان يسييودها االضييطرا
والثييورات داخليييا  وخارجيييا  ممييا أثيير بييدوري علييى مسيييرة النتيياج األدبييي 

 والثيافي 

أن المجتميع اإلسيالمي قيد تيأخر ظهيوري فيوق أرو هيذي الجزييرة لتيأخر  رابعًا:

مسيرة الفتح التي است رقت أكثر مين نقيف قيرن، وبمنظيار هيذي األميور 
ية فنحكم له أو عليه مراعين ما علينا أن ننظر إلى األدب العربي في قيل

 سلف 

 هذا وقد قامت خطة البحث على معاجلته يف مقدمة وأربعة أبواب:

وهيو مكيون مين ثالثية فقيول مهيدت ليه   أضواء على صقلية  :لالباب األو

 بالتعريف بقيلية وموقعها وأهميتها وأهم مدنها 

منيذ احيتالل وقيد ابتيدأنا بهيا  ،ثم عرضت في الفقل األول للحالة السياسيية
والقيراع اليذي دار بينهميا حيول السييطرة عليى هيذي  ،البونيييين واإلغرييق لهيا

إلى أن تدخل طرف  ،الجزيرة فيما يعرف في التاري  باسم الحروب البيلبوينزية
ثالييث فحسييم القييراع لقييالحه وذلييك بييدخول رومييا الجزيييرة وجعلهييا إقطاعييية 

تيرار حييث عانيت مين االضيطهاد تابعها لها، ومع ذليك فليم تينعم الجزييرة باالسي
الروميياني مييا ينييدى لييه جبييين اإلنسييانية، ثييم جيياء اليييوط لمسيياعدة الجزيييرة علييى 
الخالص ولكنهم حلوا مكان الرومان في اسيتعمار الجزييرة واسيت الل خيراتهيا، 

دة إليها حتى جاء بلزاريوف قائد ولكن اإلمبراطورية البيزنطية ظلت تحلم بالعو
لنظيام البيزنطيي لى الجزيرة، وخضيعت قييلية مين جدييد ستنيان واستولى علج

وظلييت تييرزح تحييت نييير الظلييم واالسييتعباد وتييدفع الضييرائب الباهظيية لخزينيية 
هيييـ، 212ات سييينة إليييى أن جييياء المسيييلمون بيييييادة أسيييد بييين الفييير ،اليسييطنطينية

نعطييي أنفسيينا الحييق بييالحكم علييى مييا قدمييه العييرب  وبيييدومهم بييدأ عهييد جديييد ليين
م فيي شيتى مييادين الحضيارة العلميية منهيا والعمرانيية والقيناعية لقيلية والعال

ذليك، فهيذا جوسيتاف لوبيون  على الحكموالزراعية بل نترك لألوروبيين أنفسهم 
نيه لم عامة وفي قييلية خاقية فيييول   إيشيد بأثر  الحضارة اإلسالمية في العا
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خياص بيالعرب  ريكان للحضارة اإلسالمية تأثير عظيم فيي العيالم وأن هيذا التيأث
ت ديينهم، فيالعرب هيم اليذين وحدهم فال تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتني

ألوربيية مييا كانييت تجهلييه ميين عييالم المعييارف العلمييية واألدبييية والفلسييفية فتحييوا 
وعيين األثيير الييذي  (1)بتييأثيرهم الثيييافي فكييانوا مييدينين لنييا وأئميية لنييا سييتة قييرون 

ضارة العرب زاهيرة فيي قييلية حيين فتحهيا تركوي في قيلية ييول   وكانت ح
هم تتبييياع النبيييي، فيييانتحلوا أنظميييميييان، فيييأدرك روجييير وخلفييياؤي أفضيييلية أالنور

فيي أمية أخيرى  وشملوهم برعايتهم    ونحن إذا علمنا أن قيمة تأثير إحدى األمم
لهيا رأينيا أنيه كيان للعيرب  وإقيالحهاد بمييدار نهوضيها من ناحية الحضارة تعي

سييجريد هونكيه التيي  ةوهيذا شياهد آخير هيو اليدكتور (2)قييلية تأثير عظيم في 
قالت في شهادتها للتاري   منذ مائتي سنة قدم العرب إلى قيلية مين تيونف مين 
المنطيييية التيييي حيييول اليييييروان، وحوليييوا خرائيييب قييييلية إليييى حيييدائق غنييياء، 
واسيييتوردوا لهيييا مييين بالدهيييم أشيييجار النخييييل، وزرعيييوا فيهيييا أشيييجار البرتييييال 

وز والزعفييران فحولييوا الجزيييرة الفييييرة إلييى بلييد يزخيير والميير والمييتق والفسيي
بيييالخيرات وزينوهيييا باليقيييور والمسييياجد الرائعييية التيييي كانيييت تعيييج بالشيييعراء 
والم نين والفالسفة واالطباء وعلماء الرياضة والطبيعية    واسيتخدم المتعلميون 

وكان ذلك قبيل  في قيلية في كتاباتهم ورقا  أبيو كان أول ورق عرفته أوربة،
وهنيا فيي قييلية نظيم الشيعراء شيعرهم  ،من طويلزسبانيا لل رب بإأن تقدري 

وليم  ،وال الروميان وال الجرميان اإلغرييقال نائي الرقيق في قيورة ليم يعرفهيا 
ة فيين الشييعراء فييي حضييارات الشييعوب زيلبييث هييذا الطييابع العربييي أن قييار مييي

   (2)كلها 

 ،مين الناحيية السياسيية زييرة مسيتيرا  ومع كل ذلك فلم يكن حكم العيرب للج
حيييث كانييت تعقييف بييه االضييطرابات التييي قيياحبته نتيجيية العقييبية اليبلييية 

رغم أنه كان يهدأ أحيانا  في ظل  وظل هذا القراع مستمرا   ،وتقارع األجناف
أو عندما كانت تواجه قيلية عدوا خارجيا ، وأكثير فتيرات الجزييرة  ،حاكم قوي

فترة التي ولى فيها أمر الجزيرة والة من بني أبي الحسيين استيرارا كانت تلك ال
هيـ حييث أطليت 112هيـ إليى 226الكلبيين والمتمثلية فيي الفتيرة الواقعية ميا بيين 

خيوين مين البييت الحياكم عليي وأخييه جعفير بيدء األمير بيين األالفتنة برأسها في 
حكمهيم فيي رها حتيى أتيت عليى متد خطاثم  ،المليب بتاج الدولة أبناء ثية الدولة

هم قمقيام الدولية حييث اسيتولى كيل قائيد عليى ميا تحيت ييدي ونقيب عهد أخيي

                                                 

   672ص -حضارة العرب  غوستاف لوبون  (1)
   299-299نفف المرجع ص ص (2)
   112ص -شمف العرب تسطع على ال رب  سيجريد هونكه  (2)
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وبلييرم، وابيين الحييواف  ةاسييتولى علييى سرقوسيي ه حاكمييا  عليهييا، فييابن الثمنييةنفسيي
وجرجنييت، وكانييت مييازر واطييرابنب ميين نقيييب اليائييد ابيين  ةاسييتيل بيقييريان

بالنورميان اليذين  ةمنكود، ولم يطل عهد أمراء الطوائيف، إذ استنقير ابين الثمني
أقيبحوا يمثلييون اليييوة الوحييدة المسيييطرة فييي المنطيية، وبييدخولهم خييرج الحكييم 

وبيييى بعييو المسييلمين يشيياركون النورمييان إدارة  ،اإلسييالمي ميين هييذي الجزيييرة
فجيازوا إليى الم يرب العربيي حييث  ،شئون الجزيرة إلى أن أخرجوا منها نهائييا  
 حضارتنا الخالد أسدل الستار على الفقل األخير من سفر 

 احلياة االجتماعية والثقافية الفصل الثاني:

 -وقييد عرضييت للحاليية االجتماعييية فييي قيييلية فوجييدناها حييياة مضييطربة 
فييي مختلييف منيياحي حييياة اليييوم ميين ناحييية الثييروة -كاضييطراب الحييياة السياسييية 

جنياف عتيدات، وتعرفنيا خيالل ذليك عليى األوالرزق ونمط الحياة واألخالق والم
نيا رختلفة التي ظهرت في قيلية وعلى مكوناتها الطبيية واالجتماعية، ثم مرالم

على بعو النواحي االقتقادية والعمرانية، وأثر كل ذليك عليى تكيوينهم العيليي 
 قطبغ بالميل إلى الثورة والتمرد والنزوع إلى المادية االذي 

أنييارت وعرضييت ميين خييالل الحاليية الثيافييية ألشييعة الثيافيية اإلسييالمية التييي 
حيييث قييدمت للعييالم ذروة عالييية ميين  ،دروب هييذي المنطييية بشييتى فييروع المعرفيية

، وخيالل هيذا العيرو فأنارت العيل البشيري علميا ومعرفية   ،المبادئ والمعارف
نا أثر تلك المساجد الكثيرة التيي عميت قييلية وميا أنشييء بهيا مين الميدارف، بي  

سيفار الضيخمة مين المؤلفيات ي كان حقادي ما ذكرنياي مين تليك األهذا األثر الذ
 في سائر العلوم والمعارف 

هيذا اليدور اليذي  ،النشط في نييل الثيافية اإلسيالمية ثم أوضحنا دور قيلية
أثنى عليه الكثيرون بحيث كان الحافز الذي حفز النهضة األوروبية وأييظها من 

 سباتها العميق 

 احلياة األدبية وعوامل التأثري فيهاالفصل الثالث: 

ر د قسمت هذا الفقل إلى ثالثة أقسيام  تعرضيت فيي اليسيم األول ب ييوق 
التيي اسيت رقت أكثير مين  ،في بداية الفتح اإلسيالميإطالة للبذور األدبية األولى 

ثمانين عاما ، دون أن تسعفنا المقادر بذكر شيء عن الشعر أو النثر، ومع أننيا 
متفيردة فيي ذليك إال أننيا  ال نندهب كثيرا  أمام هيذي الظياهرة إذ أن قييلية ليسيت

 نشعر بطول المدة 

وانتيلت إليى اليسيم الثياني حييث تعرضيت التجاهيات الشيعر فيي مرحلتييه  
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 اإلسالمية والنورمانية وعوامل التأثير فيه 

 ويف املرحلة األوىل بينت أن الشعر اجته يف مسريته اجتاهات ثالث:

يم مين حييث معانييه االتجاي المحيافظ وفييه سيار الشيعر مميثال  للييد أوهلا:

وألفاظييه وقييوري وتشييبيهاته، فييذكروا القييحراء والناقيية ووقفييوا 
وترسموا الشعراء األقيدمين ونسيجوا عليى  باالطالل وبكوا عليها،

 منوالهم تمثال  ومعارضة 

وقد انتيلت العقبية اليبلية مع قبائل الفتح إليى  الشخقية اليبلية، ثانيها:

ا ألسينتهم إال أنهيا ليم تكين قيلية فظهرت في أشعارهم ونطيت بهي
 في حد ة العقبية الشرقية 

 االتجاي نحو االستيالل وظهور الشخقية القيلية  ثالثها:

بعد طول عهد المسلمين بيالجزيرة ذهيب جييل الفيتح وجياء جييل جدييد نشيأ 
فييوق هييذي األرو وانتسييب إليهييا دون غيرهييا، وهنييا بييدأت الشخقييية القيييلية 

ن، وأقييبح االنتسيياب للجزيييرة بمييدنها ال لليبيليية تتبلييور وظهيير اإلحسيياف بييالوط
بفروعها، وبدت تلك التعابير الوطنية تنداح في ثناييا أشيعارهم  وفيي هيذا اليدور 
مثلت قييلية وعاقيمتها بليرم دورا  ال يييل عين ذليك اليدور اليذي مثلتيه قرطبية 
والييروان والياهرة حيث بيدأت نهضية أدبيية مزدهيرة مين حيول أميراء الكلبييين 

 ين شجعوها إلى درجة جذبت معها شعراء من خارج قيلية الذ

هييذا فييي المرحليية األولييى، أمييا فييي المرحليية الثانييية وهييي فتييرة االحييتالل 
النورماني حيث ظل المسلمون في الجزييرة وظيل الشيعر العربيي يسياهم بيدوري 

 في حياة الجزيرة الثيافية فيد درسناي في إطارين 

 ا دار حوله من مدح ورثاء ووقف عالقة الشعر بالحاكم وم األول:

الشعر داخل المجتميع اإلسيالمي وميا مثليه مين عالقية وتيرابط بيين  الثاني:

المسلمين بعضهم ببعو، ثم بينت ما طرأ على الشعر مين ضيرورة ألجأتيه إليى 
االقتقار على بعو األغراو والمعاني واأللفاظ دون غيرها، وسيوط معياني 

 في ظل االحتالل النورماني الجهاد من قاموف الشعر القيلي 

 ثم حتدثت بإمجال عن عوامل التأثري يف الشعر وحصرتها يف أربعة عوامل:

البيئيية القيييلية، وقيييد بينييت أثرهييا عليييى الشييعر ميين حييييث  العامللل األول: 



 12 

، الوقف  يثم أثر الحرب الذي امتد إلى فن  ، متزاج التام بين الطبيعة والمرأةاال
   جانببينتعرضت ألثر البحر الذي بدأ في جانواست رق قورهما، و، وال زل

ووقيف السيفن ، والتشيبيه بيه وتقويري، إيجابي من حيث ورودي في أشعارهم،
واألسياطيل، وجانييب سيلبي  ظهيير فييي الخيوف ميين البحيير، اليذي أقييبح مقييدر 

 والجبروت  ،والعنف ،وال در ،الخيانة  لخطر، فوقفوي بقفاتالشر وا

روان النيدية  وفييه تحيدثت عين عواميل التيأثير  مدرسة اليي العامل الثاني:

والتأثر بين البيئتين، وتطلع القيليين إلى الييروان، وأوجه الشبه بين الشعرين، 
 وأثر ابن رشيق باتجاهه النيدي على مسيرة الشعر في قيلية 

 الهجييرة  وفيييه بينييت أثيير الهجييرة ميين وإلييى قيييلية علييى  العامللل الثالللث:

جابا ، ومشياركة الشيعر القييلي لبيئيات األدب العربيي فيي حركة الشعر سلبا  وإي
 سائر أقطاري 

  الفتنة  وأثرها في الشعر، وموقف الشعراء منها  العامل الرابع:

وفي اليسم الثالث تحدثت عن النثر، وبينت أنه لم يسلك إلينا طرييا  واضحا  
قيييلية  نسييتطيع عيين طرييييه أن نتبييين أسيياليبه، وطرقييه، ونيييرأ ميين خاللييه حييياة

بجميييع جوانبهييا، وقييد أقمنييا دراسييتنا فييي هييذا اليسييم علييى االسييتنتاج واالسييتيراء 
ب، ومميا يؤكيدي الواقيع اآلراء المبثوثية فيي تضياعيف الكتي العلمي من خالل تلك

 القيلي، ومسيرة األدب العربي في مختلف أمكنته 

ثم عرضت للعوامل التي أثرت في هذا النثر، فوجدتها لم تتضح وضيوحها 

النهضية الثيافيية  أوهلاا: في الشعر ومع ذلك فهيي تظهير مين خيالل ثالثية أميور  

 األجناف المختلفة والهجرة، وثالثها  االحتالل  ثانيها:وتشجيع األمراء، 

تسييعة  ويتكييون ميين "أغررضاا الرررلض ال ررقلئ و" ا  رر "    الباااب الثاااني: 

، الميييدحفقيييول اسيييت رقت األغيييراو ثمانيييية فقيييول عليييى الترتييييب اآلتيييي   
، والشييييعر خوانيييييات، واإلالحنييييين، والرثيييياء، والخميييير، وال ييييزل، والوقييييفو

االجتميياعي، وقييد تتضييمن   وقييف مجييالف ال نيياء والييرقص، والزهييد، والنيييد 
 االجتماعي  

فخققيته للحيديث عين خقيائص الشيعر القييلي وقيد  أما الفصل التاسع

 ظهرت في خمف خقائص هي 

 السمات التيليدية  -1
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 ناف والطباق والميابلة البديع وولعهم بقور الج -2

 كاجتمياع العنقيرين، التجديد في بعو القور ودورانها في أوقافهم  -2
 ثم فكرة الشبكة وتقوير حباب الخمر بها  ،والنار ، الماء  

فجيياءت ، األثيير الثيييافي والطبيييي، ذلييك األثيير الييذي ظهيير فييي أشييعارهم -1
ر الطبيييي أشييعارهم ممثليية لتلييك الثيافييات الل وييية والنحوييية، ثييم ذلييك األثيي
وكيذلك  ،الذي يبدو واضحا  في شعر الشيعراء األميراء مين البييت الكلبيي

 تلك السمات التي تظهر في شعر الشعراء الوافدين 

، األسياليب  وفييه تعرضيت لهيذا األثير مين حييث، ظاهرة الضعف العيام -9
والنيييزول بالشيييعر إليييى درجييية العاميييية  ،وضيييعف القيييورواألوزان، 
 والشعبية 

لهييؤالء الييذين مثلييوا وفيييه تعرضييت أعرر ا الرررلض ال ررقلئ" " :لاا الباااب الثا

اتجاهات هذا الشعر وقد أخذت بعين االعتبار في اختياري لمين أتيرجم لهيم أنهيم 
وعاشييوا ، لمعبييرون عيين اتجاهييات الشييعر القيييليهييم المكثييرون والمجيييدون وا

خضم األحداث القييلية اسيتيرارا  وفتنية  وهجيرة ، وقيد جعليت هيذا البياب خمسية 
 ول تعرضت لكل شاعر في فقل على الترتيب التالي فق

للشاعر االجتماعي محمد بن الحسن الطوبي، وفيي  عرضت يف الفصل األول

وبييى فيي الجزييرة وليم ، الخياط الربعيي اليذي عاقير الفتنية الفقل الثاني البن
 الطبيعة في شعري  أثروبينت ، يبرحها

ومييا مثلييه ميين جزاليية تحييدثت عيين أبييي العييرب القيييلي  ويف الفصللل الثالللث

 وقوة وفخامة 

ييي، تحيييدثت عييين ابييين حميييديف الفصلللل الرابلللعويف  ، لت الدراسييية فييييه وفق 

وتليك السيمات التييي ، وبينيت المييؤثرات العامية فيي شييعري ،فتعرضيت ألغراضيه
   ألن هذا الشاعر هو أهم الشعراء في هذي الجزيرة،بها  ز  تمي  

البلنوبي اليذي يعيد ميع  تكلمت عن الشاعر أبي الحسن ويف الفصل اخللام  

الييدهر جييزءا  ميين  اديابيين حمييديف ميين شييعراء الييدواوين، حيييث أبيييت لنييا عييو
ديوانييه، وقييد آثرتييه بالدراسيية لوجييود جييزء ميين ديوانييه أوال ، وألن الييبعو ينكيير 
على شعري انتسابه إلى الشعر القيلي، ألن معظمه قيل فيي ميدح حكيام وأميراء 

ف سببا  وجيها  إلبعاد الشاعر عن واجهة مقر، وقد حييت ذلك فوجدت أنه ال يي
 األدب القيلي 
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تعرضت للنثر متحدثا  عنه بعمومه دون تجزئته إلى  ويف الباب الرابع واألخري

 وذلك لألسباب التالية ، رحلتين اللتين درسناهما في الشعرالم

ألن كمية النثر التي وقلتنا ال تستطيع أن تيف وحدها سندا  لدراسية   أواًل:

 لة مستي

، والقيييور، األسييياليب  ن خيييط التمييييز فيييي الميييرحلتين مييين حييييثأ ثانيللًا: 

فليييم نجيييد اختالفيييا ، ليييم يكييين واضيييحا   ،والخقيييائص ،واألغيييراو
يضطرنا إليى تجزئتيه، وإنميا جياءت نقوقيه قريبية الشيبه بعضيها 

، لتتضيييح جعلنيييا نحبييذ دراسيييته فييي وحيييدة واحييدةميين بعيييو، ممييا 
 قدر اإلمكان به ، وأساليوطرائيه، معالمه  ، وتعرفقوري

 وقد تتبعنا النثر يف ثالثة فصول:

للنثر الفني وخقائقيه، متيدرجين فيي دراسيتنا مين  خصصنا الفصل األول

لتيي تتحيدث عين شيعراء تلك الترجمات المبثوثة في تضاعيف الكتب القييلية، ا
، ومين الرسيائل اإلخوانيية، مييميين  ثم إلى ميدمات بعو الكتيب، وأدباء قيلية
فنيا بهيذا النثير، وأسيياليبه هيذي الدراسي ة عليى الميادة التيي تييوفرت بيين أييدينا، فعر 

وأغراضه وبي نا خقائقه التي تمثلت في السجع والبديع، واالقتباف والتضمين 
 والجمع بين الشعر والنثر في النموذج الواحد 

عرضيينا للنثيير التييأليفي، حتييى تكتمييل قييورة النثيير أمييام  ويف الفصلل الثللاني 

  أحيدهما فيي الل ية وهيو كتياب  تثيييف ا بدراسته عن طريق كتيابيننا وقمنعيون
اللسييان وتلييييح الجنييان  البيين مكييي القيييلي، واآلخيير فييي التقييوف وهييو كتيياب 
 األنوار في علم األسرار وميامات األبرار  للشيي  عمياد اليدين القييلي وفيهميا 

فنا بالمؤلف وأسلوبه والكتاب ومنهجه وموضوعاته   عر 

عرضيينا ألشييهر كتيياب الرسييائل، كييابن القييبا  الكاتييب  لثالللثويف الفصللل ا

الشيياعر وأبييي عمييرو عثمييان القيييلي، واكتفينييا بالتحييدث عيين محمييد بيين عيسييى 
الفييه، مؤثرينيه عليى أبييه، لوجيود ترجمتيه أوال، وألنيه مثيل مشياركة النثير فيي 

 تقوير عواطف القيليين نحو وطنهم في محنته 

 ينا فيها ما توصلنا إليه من نتائج. وأخريًا ختمنا البحث خبامتة، ب

أتوجيه بالشيكر الجزييل ألسيتاذي  وإذا كان لي من كلمة أخيرة أقولها  فيإني
 ، وشيديدن اليذي رعيى هيذا البحيث بعمييق علميهاألستاذ الدكتور حسين جياد حسي
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، المينعم خفاجية   األسيتاذ اليدكتور محميد عبيدحرقه، وإلى األستاذين الفاضيلين
يية الييذي كييان لييي الشيي مييد نعمييان طييهواألسييتاذ الييدكتور مح رف بتقييدرهما منق 

   ، والحكم عليهمناقشة البحث

ألدب العربي في هذا القييع أرجو أن أكون قد وفيت في كشف معالم ا كما
 الذي كان له دور كبير في نيل حضارتنا العربية إلى أوروبا ، المنسي

 واهلل املوفق.

 عبدالرزاق احلاج عبدالرحيم حسني

 هل8/5/0011:  االثنني وو  القاهرة يف

  40/3/0881 :فقاملوا   
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  الباب األول

 أضواء على صقلية
 

 
 

 

 حملات تارخيية الفصل األول:

احليلللللللاة اال تماعيلللللللة   الفصلللللللل ال للللللل  ي: 

 والثقافية
احليلاة األدبيلة والعواملل املل ثرة      الفصل ال  لل:: 

 فيها
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 الباب األول

 أضواء على صقلية
 

 تمهيد: صقلية

 سمها: ا-1

جزيييرة قيييلية إحييدى جييزر البحيير األبيييو المتوسييط والمسييمى  سييابيا  
 -إيطاليا  -وطنها األم   ببحر الروم  تيع قبالة الشواطئ اإلفرييية، ويفقلها عن

 بوغاز مسينا 

وهي من أكبر جزر المتوسط وييترب شكلها هندسيا  مين مثليث متسياوي  
وا فوق أرضيها فياتحين أو  الساقين، وفضلها معروف ال يجهله أحد من الذين مرُّ
مهاجرين أو آهليين، ليذا ليم يتركهيا الطيامعون تسيترخي بجيذل فيوق البحير تينعم 

هذي النعمة التي حباها بها هللا من حساسية الموقع، وطييب  بشمسه الدفيئة، وكأن
ت عليها طمع وحسد اآلخرين، فعليى  المناخ، وسخاء األرو، انيلبت نيمة، فجر 
مدى التاري  كانت قيلية قبلة الطامعين، فما أن تشعر دولة مين اليدول بييدرتها 

 يرهيا ثانييا ، إذ واشتداد أجنحتها حتى يتوجه نظرها إليى قييلية، ليذاتها أوال ، ول
د إذا ميا تطليع المسيتعمرون  البد من قيلية كمعبر وممر ومكان اسيتراحة وتيزوُّ
إلى ما يحيط بها من دول ضيعيفة، ولنفسيها لميا بهيا مين المحاسين باعتيدال جيو، 
وغزارة ماء، وتوفر غذاء، وطيب هواء، فجزيرة قييلية  فرييدة الزميان فضيال  

وهي كما وقيفها ابنهيا المتشيوق لهيا  (1)كن ومحاسن ووحيدة البلدان طيبا  ومسا
 فيال  (2)ابن حمديف

 بلررررررره أعاامررررررر  احلمامرررررررة  و هرررررررا  

 

 

 

 وكسرررررا  يلرررررة اسرررررر  ال ررررراوو  

 

 

 وكررررررأك ااميررررررو الرررررررقا    هرررررروة 

 

 

 وكرررأك اررراياا الرررهساا كررر و    

وهذي الجزيرة لم يختلف عليها الطامعون فيط بل اختليف المؤرخيون أيضيا   
ث كسيرات وتشيديد اليالم واليياء أيضيا  مشيددة في سيبب تسيميتها، و قييلية بيثال

                                                 

   29ص -المكتبة القيلية   أماري  (1)
   992ديوان ابن حمديف ص (2)
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هيذا مين ناحيية  (1)وبعو ييول بالسين وأكثر أهل قيلية يفتحون القاد والالم 
اللفظ، أما من ناحية المعنى فيرجع ابن دحية أقل التسمية إلحدى مدنها ويفسير 
معنى االسم بيوله   واسيمها باللسيان الروميي سييكة بكسير السيين وفيتح الكياف، 

 الهاء وهذا هو الميطع األول  وسكون

أمييا الميطييع الثيياني كيليييه بكسيير الكيياف والييالم وتشييديد الييياء وسييكون الهيياء 
وتفسيرهما  تين وزيتون، وإلى هذا المعنى أشار األديب البارع أبو علي الحسن 

 بن رشيق حين مدح قيلية بيوله 

 أ"رررمل انهسيفرررة ال ااررره ال سررررااكها 

 

 فيررر  اررروااا مررر  التلرررهاك والرررتم   

 وعظررررره اى مليفرررررى ل ظهرررررا  سرررررما   

 ق

  لرره ا ا تررهمل أاررل الللرره أو فقرر     

يريييد قييول هللا جييل  -معنييى لفظهييا قسييما  -قولييه فييي هييذا البيييت وعظييم هللا  
  (2)جالله  والتين والزيتون 

ويرجع بعضهم التسمية إلى أقل السيكان، فالسيكان هم السُّّكان األقليون 
را  ما تأخذ البلد اسمها من اسم السكان الذين لتلك البالد، وهو تعليل راجح إذ كثي

 ينزلون بها أوال  

ومهمييا اِختفلييف فييي أقييل هييذي التسييمية وسييببها ومييم  أِخييذت وتكونييت، فييإن 
قيلية ستظل علما  وشاهدا  مين شيواهد التياري  عليى مرحلية مين مراحيل سييادة 

  الحضارة اإلسالمية على مشارق األرو وم اربها، ونيطية وضياءة فيي تياري
عييدة كانييت اإلنسييانية جمعيياء، أثبتييت أن العييرب أميية ممدينيية ومحضييرة لشييعوب 

 ، والذل  والتحكم ، والفساد، والطبيية،والجهل   الفير،تعاني الكثير الكثير من

، ومسييتنيع العبودييية، حمييأة الجهييل فجيياء العييرب وانتشييلوا هييذي األمييم ميين 
 الحرية  ، ورحابةونور العلم، إلى فجر اإلسالموظالم التأخر ، 

 موقعها وطبيعتها الجغرافية:- 2

فييي اليلييب ميين البحيير األبيييو المتوسييط  بييين بحيير إيجييه  -كمييا قلنييا  -تيييع 
، و )ال يفقلها عين (2)كيلومترا  مربعا   29919والبحر التريني وتبلغ مساحتها 

الشاطئ التونسي سوى تسعين ميال  من البحر    كذلك تفقل قيلية عن طيرف 

                                                 

 ب القاد والياف وما يليها   ياقوت الحموي  با 292معجم البلدان ص (1)
 من سورة التين    1  واآلية 97المطرب في أشعار أهل الم رب   ابن دحية ص (2)
   1126ص -بإشراف محمد شفيق غربا  -الموسوعة العربية الميسرة  (2)
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فهيي واسييطة العييد بييين إفريييييا  (1)يليين فيييط مين مييياي البوغيياز(شيبه الجزيييرة بم
وأوروبا، وقد اتفق الرحالة والج رافيون اليدماء ومنهم  ابن حوقل، وابن جبير، 
والميدسي، واليزويني وغيرهم، على أن هذي الجزيرة من جزائر البحر الرومي 

تيه األخيرى سيبعة ، طولها مين زاويية المثليث إليى زاويمثلثة الشكل حيال إفريييا
أيام في أربعة أو خمسة أيام، هذا ما اتفق عليه اليدماء في مياييف ذلك العقير، 
أما إذا نظرنا إليها نظرة المحدثين فنيول  جزييرة قييلية مين أكبير جيزر البحير 
المتوسط، وال تختلف عن جاراتها في هذا الحوو سواء في المناخ أو الزراعية 

وأكثرهييييا ، ومحاقيييييلها متنوعيييية، نسييييبيا  وقيييييفها جيييياف ، فشييييتاؤها ميييياطر، 
، والزيتييون، وغييير ذلييك ميين غييالت والعنييب ، والشييعير،ثييم اليمييح، الحمضيييات

منطية حوو البحر األبيو المتوسط، إلى جانب المعادن الوفيرة التيي ييذكرها 
أميياري فييي معييرو وقييفه لهييا عيين كتيياب آثييار الييبالد وأخبييار العبيياد لليزوينييي 

البلييدان واليييرى كثيييرة المواشييي جييدا  ميين الخيييل  فييييول   وهييي حقييينة كثيييرة
والب ال والحميار والبيير وال ينم والحيوانيات الوحشيية ومين فضيلها أن لييف بهيا 

، والنحيييياف، والفضيييية، ب  الييييذهأو بييييرثن أو إبييييرة، وبهييييا معييييدن عيييياد بنيييياب  
ومعييييدن ، والزجيييياج، والكحييييل، والحديييييد وكييييذلك معييييدن الشييييب، والرقيييياص

نييواع الفاكهيية ، وأوالمييزارع وبهييا المييياي واألشييجار، ،بييق، ومعييدن الزيالنوشييادر
  (2)، ال تنيطع شتاء  وال قيفا ، وأرضها تنبت الزعفران على اختالف أنواعها

ومع وجود فاقل بوغاز مسينا بين إيطالييا وجزييرة قييلية إال أن التشيابه 
جد كبير بين طبيعة األرو فيي كيال البليدين إذ  تسيتمر مظياهر األرو متممية 

فسلسييلة جبييال األبنيياين ال تنيطييع رغييم وجييود هييذا الفاقييل  (2)وب إيطاليييا لجنيي
البحري، مما يعطى تقيورا  بيأن جزييرة قييلية فيميا مضيى مين الزميان كانيت 
جيييزءا  ملتقييييا  بشيييبه الجزييييرة اإليطاليييية حييييث يييييول مؤلفيييو ج رافيييية العيييالم 

مين نيطية التيائهيا اإلقليمية   وتكون األبناين العمود الفيري لشبه الجزيرة وتمتد 
بالنهاية الجنوبية ال ربية لأللب حتى رأف الحذاء االيطالي ثيم تظهير ثانيية عبير 

  (1)مضيق مسينا في قيلية 

ومعظييم سييطحها يتكييون ميين الهضيياب والجبييال وميين الممكيين تيسيييمها إلييى 
منطيتييين ج ييرافيتين همييا السييهول ومنهييا الداخلييية والسيياحلية، ويتميييز السيياحل 

ربييي عيين السيياحل الجنييوبي بخقييبه وتنييوع نباتاتييه حيييث تكسييوي الشييمالي وال 

                                                 

   91فرانسيف وينوار ص -إيطاليا شعبها وأرضها  (1)
   111-112ص -أمارى  -المكتبة القيلية  (2)
   199محمود جالل الدين الجمل ص -أوروبا في مجرى التاري   (2)
   229ص - 1ج -ج رافية العالم اإلقليمية   جيزي   ويلر وآخرون  (1)
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الخضرة  والسهل الساحلي ضيق جدا  ييل اتساعه عن عشيرة أمييال فيي الشيمال 
ولو أنه ييزداد عرضيا  فيي الشيمال ال ربيي بياليرب مين  مارسياال  وخاقية فيي 

 (1)شرق كاتانيا حيث توجد أكبر منطية وأخقب أرو منخفضية فيي الجزييرة 
طية الجبلية وهي المنطية الوسطى أو الداخلية وبها ييع جبل إتنا المشهور ثم المن

ببركانييه الثييائر الييذي تحيطييه الثلييوج، فييإذا مييا ثييار قييذف باللهييب والحمييم  وهييو 
قدما  وهو يمثل أققى ارتفياع تبل يه السلسيلة الجبليية  121911مخروط بركاني 
 مالية الشرقية من الجزيرة وييع هذا البركان في الجهة الش (2)في سائر أنحائها 

 

 مدنها:- 3

واليونيييان  نالشيييك أن هيييذي الجزييييرة بتعرضيييها لل يييزو مييين قبيييل الفينييييييي
والرومان والمسلمين وغيرهم، قد اكتسبت من خبراتهم العمرانية إليى جانيب ميا 
كانوا يبتنونه لهم من مواقع ومعسكرات ومدن فوق أرضيها، إال أن الحيق يييال  

كما نشط بعد الفتح العربي ثيم جياء النورميان واقتبسيوا مين  إن العمران لم ينشط
ذليييك الشييييء الكثيييير، وفيييي ذليييك تييييول اليييدكتورة سييييجريد هونكيييه   حييييا  إن 
النورميانيين قيد وجيدوا أنفسيهم فيي بيئيية دينيية جدييدة ميا كانيت تجيول بخيياطرهم 
 فكانوا أنى أداروا وجيوههم ال يشياهدون إال الجميال واألبهية وحيياة أخيرى أرفيع
وأرقى من تلك التي كانوا يحيونها، إنها حياة ال عهد لهيم بيل مين قبيل، هيذا إليى 

  (2)جانب فن معماري أقرب إلى اليقص منه إلى أي شيء آخر 

هيذا وقييد كثييرت المييدن واليييالع بكثيرة ال ييازين والفيياتحين فيييد  أسييف مييدن 
بانييييا( البيليسييييبيوم وترا)قيييييلية اليديميييية الفينيييييييون )بييييالرمو( واليرطيييياجينون 

 إلييى جانييب ذلييك فيييد ابتنييى  (1) واألغريييق )سراقوسييه وكاتانيييا ومسييينا وجيييال(
 العرب كثيرا  من اليالع والحقون والمدن ومن أشهرها وأهمها الخالقة 

وأشيييهر ميييدن قييييلية بليييرم وهيييي عاقيييمتها وأهيييم ميييدنها وبهيييا الحيييدائق 
وقيفه  والمتنزهات وبها جامعة وكيان حولهيا سيور كبيير ييذكري ابين حوقيل فيي

لجزيرة قيلية فييول   ومنها المدينة الكبرى المسماة بليرم وعليهيا سيور عظييم 
ميين حجييارة شييام  منيييع وفيهييا مسييجد الجييامع األكبيير وكييان بيعيية للييروم قبييل 

  ويشبهها ابن جبيير بيرطبية مين حييث مبانيهيا الحجريية فيييول   هيي (9)فتحها 
غضيارة ونضيارة، فميا شيئت بهذي الجزائر أم الحضارة والجامعة بين الحسينيين 

                                                 

   199ص -أوروبا في مجرى التاري    محمود جالل الدين الجمل  (1)
   229ص - 1ج -ج رافية العالم اإلقليمية   جيزي   ويلر وآخرون  (2)
   212ص -شمف هللا على ال رب   سيجريد هونكه  (2)
   1126ص -بإشراف محمد شفيق غربال  -الموسوعة العربية الميسرة  (1)
   112ص -قورة األرو  ابن حوقل   (9)
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بهييا ميين جمييال مخبيير ومنظيير     عجيبيية الشييأن قرطبييية البنيييان مبانيهييا كلهييا 
ومين  (1)بمنحوت الحجير    يشييها نهير معيين ويطيرد فيي جنباتهيا أربيع عييون 

ميييدنها المشيييهورة  مسيييينا وطبيييرمين وقطانيييية وسرقوسييية وميييازر وجرجنيييت 
عهييا فييييول   وأمييا قيييلية وققييريانة، ويعييدد لنييا الميدسييي مييدن قيييلية وقال

فيقبتها بلرم ومن مدنها الخالقة، اطرابنب، مازر، عين الم طا، قلعة البلوط، 
جرجنييت، بثيييرة، سرقوسيية، لنتينييي قطانييية، الييياج، بطرنييو، طبييرمين، مييييب، 
مسينة، رمطة، دمنب، جاراف، قلعة الييوارب، قلعية القيراط، قلعية أبيي ثيور، 

  (2)قيرينب، برطنييق، أخيياف، بلجية، برطنية  بطرلية، ثرمة، بورقاد، قرليون،
وقييد تميييزت هييذي المييدن والييييالع بأسييوارها ومسيياجدها ومعابييدها وشيييوارعها 
وحاراتهييا ومالهيهييا ومتاحفهييا، وقييد التيييت فيهييا الحضييارات الييثالث فزهييا الفيين 

 المعماري بها على غيرها من البالد 
 

 سكانها: - 4

ون لقيييلية  فيسييمون السيييكان أخييالط بشييرية مختلفيية أمييا السييكان األقييلي
 (2)ولكنهم زحزحوا عن أرضهم واحتلها السييكل اليذين أتيوا مين جنيوب إيطالييا 

ن شييعب قيييلية األقييلي، ثييم  وبانييدماج هييذين العنقييرين واتحيياد همييا معييا  تكييو 
جاءها بعد ذلك بمدة ليست بالطويلة الفينيييون يحملون تجارتهم إلى تليك اليبالد، 

التجارية، إال أنهم طردوا منها أو زحزحوا عنهيا عليى ييد  فأسسوا فيها مراكزهم
مسييتعمرين جييدد هييم اإلغريييق، إذ بييدأت  تمييد دول المييدن اليونانييية أيييديها طلبييا  

ق م  921ق م وقوقيرة وسراقوسية  929ألراو جديدة وتستير في ناكسيوف 
وتظل عملية االستعمار سيائرة بياطراد قرونيا طويلية ويقيبح العنقير اليونياني 

  (1)الجزيرة قويا  في 

وبهييذا أقييبح العنقيير اليونيياني يمثييل اليسييم اآلخيير ميين السييكان الييذي ظييل 
رغيم تليك المنافسية الحربيية بينيه وبيين الفينييييين التيي اسيتمرت  -بضعة قيرون 

يييؤدي دوري كييامال ، فقييهر  -زمنييا  طييويال  فيمييا يسييمى بييالحروب البيلوبونيزييية 
يييية وانقيهر هيو فيهيا كجيزء مين شيعب الشعب القيلي في بوتية الثيافة اإلغر

 هذي الجزيرة 

ثيييم جييياء الروميييان واحتليييوا الجزييييرة وقضيييوا عليييى أطمييياع اليونيييانيين 

والفينيييين، وبمجيئهم أضافوا عنقرا  جديدا  لسكان تلك الجزيرة أال وهيم العبييد 

                                                 

   221ص -رحلة ابن جبير  (1)
   222-211ص -للميدسي  -أحسن التياسيم في معرفة األقاليم  (2)
 أقدرها وليام النجر   129ص 1لم جموسوعة تاري  العا (2)
   299دائرة المعارف اإلسالمية ص (1)
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الذين بلغ عددهم مبل ا  كبيرا   ويرجع بعو السبب في هيذا إليى تياري  الجزييرة 

  (1)د في بابه وبعضه اآلخر إلى حاجة رومة لليمح الذي تنبته حيولها الفري

أما العرب الفاتحون فيد جلبوا معهم عناقر متعددة، فباإلضيافة إلييهم كيان 

البربر واألفارقة والعجم وهي التشكيلة التي تيم بهيا جييب أسيد بين الفيرات فياتح 

عييرف علييى سييكان قيييلية ومييا تييالي ميين حمييالت وغييزوات، لييذا إذا أردنييا أن نت

جزيييرة قيييلية فسيينجدهم أخالطييا  مختلفيية فييي الجيينف والل يية والييدين والثيافيية 

والعييادات، ونسييتطيع أن نميييز ميين بييين هييذي الفوضييى السييكانية سييتة أو سييبعة 

عناقيير ميينهم  القيييليون وهييم أهييل الييبالد األقييليون ثييم اليونييانيون والعبيييد 

ة حيث يذكر ابن حوقل أنيه والعرب والبربر والعجم وكذلك وجد عنقر القيالب

كانييت هنيياك  حييارة تعييرف بحييارة القيييالبة وهييي أعميير ميين المييدينتين اللتييين 

وهذي الكثرة المتعددة في اللون والل ية واليدين والعيادات التيي  (2)ذكرتهما وأجل 

تجعلهم ال يسيرون على نهج واحيد ونظيام معيين هيي عليى األغليب التيي جعليت 

نها اليذين ليم يقيفهم األسيفار مين وراء بهيميية ابن حوقل يقيفهم بيوليه   وسيكا

غامرة أللبابهم، وغفلة عن الحيوق والمواجب ظياهرة فيي معيامالتهم وقيول مين 

الحق بعيد وشنبن لل ريب، والطارئ عليهم عظيم شيديد ال ييألفون وال يؤلفيون   

وليف يشبه وسخهم فيي دورهيم وسي  أقيذار اليهيود، وال ظلمية منيازلهم وسيوادي 

تاتين واألفران، وأجلهم منزلة يسرح الدجاج على ميعدي وتذرق الطيور سواد األ  

وال نريييد التعليييق علييى هييذا اليييول، فظييروف البلييد  (2)علييى مخدتييه ومقييالي  

السياسية إلى جانب تعدد األجناف تعطى انطباعيا  قريبيا  مين هيذا االنطبياع، إليى 

ا ال نأخيذي علييى جانيب أننيا ال نبييرئ ابين حوقييل عين الهيوى، فحكمييه المطليق هنيي

إطالقه، فما يقدق على جماعة ال يقدق على جماعة أخرى، وما ينطبق عليى 

منطية ال ينطبق على ثانية، إلى ما نجدي من وقف مخالف عند ابن جبير اليذي 

وجدهم محافظين عليى إسيالمهم كياتمين إليميانهم موقيوفين بفعيل الجمييل وفيي 

را  ذلك يييول عين أهيل الجزييرة   ميا مينهم إال مين  يقيوم األشيهر تطوعيا  وتيأجُّ

ويتقدق تيربا  إلى هللا وتزلُّفا ، ويفتكُّ األسرى ويربّفى األقاغر مينهم وييزوجهم 

                                                 

   299نفف المرجع السابق ص (1)
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وفيي ميارنية بيين النقيين نجييد أن  (1)ويحسين إلييهم، ويفعيل الخيير ميا اسييتطاع 

الوقف لسكان قيلية من المسلمين وحدهم، فهل كان ابن حوقل غاضيبا  علييهم 

غضييب شخقييي؟ وهييل كييان ابيين جبييير متعاطفييا  معهييم فييي لهييوى سياسييي أو 

 محنتهم تعاطف المسلم مع أخيه المسلم؟

رغم هذا وذاك فجزيرة قيلية تعد من أكبر جزر المتوسط عددا  للسكان إذ 

يبلغ تعدادهم عليى وجيه التيرييب حسيب ميا أوردتيه الموسيوعة العربيية الميسيرة 

في قيلية من مكان آلخر فالجبال ، وتختلف كثافة السكان (2)أربعة ماليين نسمة

أقييل كثافيية ميين السييهول وخاقيية السييهول السيياحلية وميين المنيياطق ذات الكثافيية 

وقيد انقيهرت  (2)السكانية العالية  المناطق الساحلية الشيمالية الشيرقية لقييلية 

هذي األعداد فيذهب مين ذهيب وبييى مين بييى ومين هيؤالء البياقين تكيون الشيعب 

 زء من الشعب االيطالي القيلي الذي هو اآلن ج

                                                 

   277ص -رحلة ابن جبير  (1)
   1121ص -الموسوعة العربية الميسرة  (2)
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 الفصل األول

 حملات تارخيية

 الفينيقيون واليونان والرومان:- 1

لسنا بقدد التيأري  المفقيل لحيياة قييلية السياسيية إذ أن ذليك يحتياج إليى 
بحث مستيل ومتخقص، ولكين البيد مين الميرور بهيا مكتفيين باللمحية الخاطفية 

سياسيية عليى مكونيات هيذا الشيعب حتى نتبين ميدار األثير اليذي تركتيه الحيياة ال
 الحضارية والثيافية 

أقييل السييكان هييم السيييكان ثييم جيياء السيييكل ميين جنييوب إيطاليييا واحتلوهييا 
وانيييدمجوا بالسيييكان األقيييليين ومييين الفئتيييين تمثيييل الشيييعب القييييلي  ثيييم دخيييل 

ق م جزيييرة قيييلية وميين المحتمييل أنهييم جيياؤوا ميين  922اإليليمييون قبييل عييام 
إال أن الفينييييييين الييييدامى أو  (1)ن ال ربيييي مييين الجزييييرة إسيييبانيا ونزليييوا اليييرك

البونيييين رواد التجارة في ذلك الحين رأوا بخبرتهم البحرية وحدسيهم التجياري 
أهمييية موقييع الجزيييرة فييي نشيير تجييارتهم واتسيياع نفييوذهم  فأنشييأوا فييي النقييف 

اكييز الثيياني ميين اليييرن التاسييع قبييل الميييالد فييي شييمالها ال ربييي وفييي غربهييا مر
تجارييية وقواعييد بحرييية مهميية منهييا )بالرميية( و )سييلديف(، شييمال الجزيييرة و 
)معطية( فيي غربهيا، ولميا نشيأت قرطاجنية ورثيت هيذي اليواعيد وزادت قواعيد 
أخرى في شمال قيلية وغربها    وأقبحت السيطرة والنفوذ في غرب قيلية 

اء الثييافي أو وفي ذليك الوقيت نشيط اليونيانيون فيي كيل مجيال سيو (2)للبونيييين 
التجاري، وازدادت قوتها الحربية بشكل جعلتها تنافف الفينييييين، وهيذا التنيافف 
البد معه من تقادم وال يكون هذا أقرب وأسرع إال في نياط التماف، ليذا كانيت 
قيلية هي المرشيحة ليذلك االنفجيار الكبيير بيين تليك اليدولتين، فاليونيانيون كميا 

عثيييروا عليييى دنيييياهم الجدييييدة إال عنيييدما بيييدأوا يييييول فرانسييييف وينيييوار  ليييم ي
يستعمرون الشاطئ الشيرقي لقييلية واألراضيي اإليطاليية والواقعية عليى خلييج 

إذن فالفنيييون يحتليون شيمال الجزييرة وغربهيا، واليونيانيون يحتليون  (2)تارنتم 
الجزء الشرقي منها، وبدأت أطمياع اليونيانيين تتجليى باعتيدائهم عليى البيونيييين 

أرادوا أن ينشييئوا مدينيية فييي غييرب قيييلية فييي منطييية نفييوذ البييونيييين، فثييار  فيي
البونيييون واشتبكوا باإلغريق في معركة حاميية فهزميوهم ومنعيوهم مين إنشياء 

                                                 

 أقدرها وليام النجر   - 129ص - 1ج -موسوعة تاري  العالم  (1)
   161ص - 2ج -تاري  الم رب الكبير   محمد علي دبوز  (2)
   17ص -إيطاليا شعبها وأرضها   فرانسيف وينوار  (2)
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مدينتهم، واستمرت الحيرب بيين هياتين اليدولتين وكانيت سيجاال بينهميا    داميت 
 261فييي سيينة وانتهييت  992ثالثيية قييرون وسييتة عشيير عامييا  ابتييدأت فييي سيينة 

، وقد اشتهرت هذي الحروب فيي التياري  باسيم الحيروب البيلوبونيزيية،  (1)ق م 
وظليييت المنافسييية عليييى أشيييدها إليييى إن اسيييتطاع الفينيييييون إخضييياع الجزييييرة 
لسيطرتهم، وما أن شارفت هيذي الفتيرة الرهيبية عليى االنتهياء حتيى جياء طيارق 

لمالقيييون لقيييلية فييي آخيير يييدق بيياب قيييلية بعنييف وحيوييية، إنهييم الرومييان ا
إيطاليا المجاورة وهم أولى بها من غييرهم، فهيي منفيذهم إليى العيالم، والبيد مين 
السيطرة عليها أو كان اقطدامهم بالفنيييين الذين ت لبوا عليهم في بيادئ األمير، 
إال أن دوليية الرومييان الفتييية كانييت فييي بداييية نشيياطها وتوثبهييا، فلييم تكيين لتردهييا 

اودت الكيييرة بعيييد الكيييرة حتيييى اسيييتطاعت كسييير شيييوكة معركييية أو خسيييارة، فعييي
الفينييييين وطيردهم ميين الجزييرة واالسييتيالء عليهيا بعيد حييروب طويلية مروعيية 

ق م،  211التيي انتهيت عيام  (2)والتي تسمى فيي التياري  باسيم الحيروب البونيية
وبهذا أقبحت جزيرة قييلية تخضيع لحياكم جدييد ، إال أن االسيتبداد الرومياني 

الجزيرة قهرا  وظلما  لمقلحته أدى إلى نشوب الثورات فتضعضيع الذي أخضع 
وبيذلك خضيعت قييلية لحكييم  (2)مركيز روميا و  سييطت أميام الونيدال والييوط 

م إال أن الدولية الرومانيية اسيتعادت قوتهيا أ ال 199عيام  (1)اليوط بييادة ثيودريك
ون مييين وهيييي الدولييية الرومانيييية الشيييرقية أو البيزنطييييون اليييذين كيييانوا يحكمييي

اليسطنطينية والذين شملوا قيلية بحميايتهم فأقيبحت بيذلك مين أعميال حكومية 
 بيزنطة 

من خالل هذا السرد التاريخي الميوجز نيرى أن هيذي الجزييرة قيد خضيعت 
لعدة أمم إذ أنها كانت المعبر من أوروبا ألوروبيا ومنهيا إلفرييييا فالشيرق، فهيي 

لم تكف على مدى التاري  عن الفتح  بوابة البحر األبيو المتوسط، وهذي البوابة
واإلغالق حتى تقدعت أركانها وزواياها، فما أن يبدأ الفاتح الجديد بجني ثمار 
الجزيرة غقيبا وقهيرا  حتيى يثيور القييليون، ولعيدم قيدرتهم عليى الوقيوف فيي 
وجه ال ازي ومن ثم طردي، لذلك كانوا يستنجدون باألقوياء الذين يظهيرون مين 

لنجدتهم، وما أن يتم ذلك حتى ييعد الم يث ميعيد المحتيل، فيسيوم حولهم، فيهبوا 
البالد أقناف الذل والهيوان، هيذا وقيد اسيتمر البيزنطييون فيي حكيم قييلية مين 

، وليم تخييل هيذي الفتيرة مين االضيطرابات والفييتن (9)م929حتيى سينة  929سينة 
 ا التي أدت في النهاية إلى قدوم المسلمين إلى الجزيرة واالستيرار فيه
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 الفتح اإلسالمي للجزيرة: - 2

الشك أن فتح قيلية يعني للعرب الشيء الكثير، فإلى جانب أهمية موقعهيا 
البحري فيإن السييادة عليى قييلية تعنيي السييادة عليى البحير األبييو المتوسيط، 
ومن ثم فإنها ستكون بوابتهم إلى أوروبا يفيضون منها لنشير هيذا اليدين الجدييد، 

ق عل تليك الحميالت المزعجية لليراقينة وتيأمين الجانيب إلى جانب قطع الطري
 الخلفي والث ور اإلسالمية األمامية من هجمات الرومان 

هكييذا كانييت النظييرة إلييى قيييلية فييي عهييود اليييدماء ميين فنيييييين ويونييانيين 
ورومان، وهكذا في عهيد البييزنطيين والييوط والمسيلمين ومين بعيدهم النورميان 

أقييبح العييرب سييادة البحيير دون منييازع، فجابييت  وغيييرهم، فبيياحتالل الجزيييرة
أساطيلهم البحر عرضا وطوال، عائدة بال نيائم فيي أبسيط ال يزوات ومعلنية فتحيا 
جديدا في أغلبها، وتحول بحر الروم إلى بحيرة عربية فملكوا معظم أجزائه مثل 
ميروقيية ومنورقييه وسييردانيه ويابسيية وقوقييرة ومالطيية وأقييريطب إلييى جانييب 

و الث ور والموانئ على سواحله المتعددة في إيطاليا وسائر ممالك احتاللهم لبع
اإلفرنجة الواقعة على جوانبه، حيا  إن العرب ليم يخضيعوا سيائر نواحييه، ولكين 

 السيطرة والسلطة وميزان اليوة كان في أيديهم 

وليد بدأ تطلع العرب إلى قيلية وجزائر البحر المتوسط منيذ الييرن األول 
خليفة الثالث عثمان بن عفان، ويرجع ذلك إلى دخول األسياطيل الهجري زمن ال

البحرية كيوة ثانية إلى جانب الجيب البري وخاقية بعيد انتقيار المسيلمين فيي 
معركيية ذات القييواري، واهتمييامهم الجييدي بتطييوير سييالحهم البحييري  ف زاهييا 

هـ وأول من غزا جزيرة قيلية فيي اإلسيالم عبيدهللا بين قييف 221العرب عام )
والي مقر وإفريييا، ففتح وسيبى  (1) الفزاري من قبل معاوية بن حديج الكندي(

وغنم أقناما من ذهب، واستمر ال زو اإلسالمي للجزيرة فذهب إليها عبدهللا بن 
هـ وظلت تِ زى في أوقات متعددة، وقد قيام هيذا ال يزو 19قيف مرة أخرى سنة 

بن أخيل من جماعة موسى  على عاتق مسلمي إفريييا من البربر، ف زاها عباف
بن نقير ليتمكن عن طريق قيلية من الدخول إلى قلب أوربا ولكنه تخلى عين 
هذي الفكرة بعد ذلك عندما وجد طرييا  أققر لإلميداد عبير العيدوتين مين ال يرب 
إلى األندلف، ولم تتوقف ال زوات العربية عند هذا الحد ف زاهيا محميد بين يزييد 

حبيب الفهري الذي سيطر على أجزاء منها واستير األنقاري وعبدالرحمن بن 
-هيـ116بها لوال اضيطراب األمير فيي إفرييييا واسيتدعاؤي، وتكيرر ال يزو عيام 

، ثيم كانيت مناوشيات بيين البيييزنطيين واألغالبية حكيام اليييروان عيييدوا (2)م962
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خاللها معاهدات هدنة ولكنها لم تطل بعيد اسيتنجاد أوفيمييوف بزييادة هللا الحياكم 
غلبي في الييروان  ومع ذلك فمن الجيدير بالتنوييه أن هيذي ال يزوات باسيتثناء األ

غزوة عبدالرحمن بن حبيب الفهري لم تكن تتخذ طابع الفتح المنظم واالسيتيرار 
إال في بدايات اليرن الهجري الثالث، بل كانت غارات خاطفة تأخذ في اهتمامها 

ات البيزنطية على السواحل اإلسيالمية ال نائم أوال  وأخيرا  ، والرد على االعتداء
الميابلة ، وظلت ال زوات على هذا الحال إلى أن ظهرت بعيو اليدول المسيتيلة 
عن الخالفة في المشرق، فبدأ االهتمام الجيدي بجزييرة قييلية والتوجيه ل زوهيا 

 واالستيرار فيها 

ان، ويعود الفضل في فتح المسلمين لهذي الجزيرة إلى األغالبة حكيام اليييرو
 اوهذي الموجة كانيت النبضية األخييرة فيي قليب الفيتح اإلسيالمي، وميع انيدفاعاته

 وقوتها لم تدم طويال  حيث توقف اليلب وبدأت دورة التراجع واالنحسار 

ودولية األغالبيية التييي تكونييت فييي الم ييرب األدنييى تنسييب إلييى  األغلييب بيين 
ي العبياف فهيو ميع سالم التميمي  وهو من الرجيال األشيداء المخلقيين لدولية بني

أبييي مسييلم الخراسيياني ميين مؤسسييي الدوليية العباسييية، فحيياز بهييذا إلييى جانييب 
شخقيته اليوية ومكانته الرفيعة وشجاعته وإخالقه رضاء العباسيين فيلدي أبو 
جعفر المنقيور إميارة الم يرب لييؤمن ذليك الث ير الخطيير وليخميد تليك الجبهية 

 لييان، ويضيطرب بيالثورة، فمبيادئ المستعرة، وكان الم رب حينذاك يسيتعر بال
الخوارج كانت أسرع من النار في الهشيم، إلى جانب الجيو المشيبع بالعيداء بيين 
قبائيل اليبالد األقيلية نفسيها مين جهيية واليبائيل الوافيدة مين جهية أخيرى، ي ييذيها 
طموحييات تلييك المنطييية باالسييتيالل والحكييم الييذاتي، وقييد شييهدت الم ييرب قيييام 

ام الرسيييتميون دوليييتهم فيييي الم يييرب األوسيييط بتييياهرت، دوييييالت مسيييتيلة، فأقييي
واألدارسة بفاف، وبني المدرار في سجلماسة، وفي الريف الم ربي كانت دولية 
قالح بين منقيور الحمييري، ثيم األغالبية فيي اليييروان أو ميا يسيمى بيالم رب 
األوسط  تونف  وقد نشأت هذي الدولة بعد ميتل  األغلب بن سيالم  واضيطراب 

بثورات وانتفاضات لم تفلح فيي كيبح جماحهيا ت يييرات الرشييد المتواليية إفريييا 
لوالتها، فكثر الثائرون وقل الموالون وظل هذا الحال حتى ول يى الرشييد  محميد 
بن مياتل العكى وكان سيء السيرة في الجيب فياختلفوا علييه وخيرج علييه تميام 

طيرابلف فييام إبيراهيم بن تميم سنة ثالث وثمانين ومائة فهرب محمد وسار إلى 
وقيد حيياول تميام إيييياع الفتنية بييين  (1)بين األغليب وسييار بجموعيه إلييى اليييروان 

إبراهيم بن األغلب والعكي ولكن محاولته باءت بالفشل حيث حاول إي ار قدر 
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  (1)العكي على ابن األغلب وقد رد العكي عليه شعرا  بيوله

 وانِّررررى ألاجررررو اك لقيررررمل  ابرررر  أغلرررر      

 

 يفاسرررررا أك موُ رررررل  وموق رررررت غرررررها ال ان

م  ئ فتًى سست ح و انوا  ال الوغى  
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َثال مورر  ث      وحيمررى ب ررهار الررضًّمً عرر

وفعال  استطاع ابن األغلب االنتقار عليى تميام فهيرب تميام  وأعياد محميد  
ابن مياتل من طرابلف إلى إمارتيه بيالييروان إال أن أهيل اليبالد كرهيوي وطلبيوا 

أن يطلب من الرشيد الوالية عليهم، وقبل الرشييد عليى أن يتيرك ميا  من إبراهيم
كييان يحمييل ميين مقيير إلفرييييية ميين أمييوال، فييوالي هييرون الرشيييد علييى إفرييييية 
وسكنت البالد بوالية ابن األغلب، وابتنى مدينة العباسية قرب الييروان وجعلهيا 

أسيه وحزميه وكان إبراهيم بن األغلب إلى جانيب شيجاعته وب (2)عاقمة حكمه 
ً  خطيبيا     ليم ييل إفرييييا أحسين  ً  ذا قوة وعزيمة  فييها  أديبا  شياعرا  إداريا  فذّا 
سييييرة منيييه وال سياسييية وال أرأف برعيييية وال أوفيييى بعهيييدي وال أرعيييى لحرمييية 

وبهذي الخقال الحميدة دانت له قبائل البربر بالطاعية واسيتيرت إفرييييا  (2)منه 
 ىالم رب األوسط، وأعياد للمنطيية الهيدوء وقضي فأعاد للعباسيين سلطانهم على

علييى الفييتن واليالقييل، وبييدأت الل يية العربييية تنتشيير بييامتزاج السييكان األقييليين 
بييالعرب إلييى جانييب إدخالييه فيين العمييارة ببنائييه مدينيية العباسييية، ومييع االسييتيرار 
ازدهر النشاط االقتقادي والفكيري، وأقيبحت لهيذي الدولية قيوة عسيكرية بريية 

استطاعت تهديد سواحل أوربا، هذا وقد اتسعت  دولتهم حتيى بونية فيي  وبحرية
الجنوب ال ربي وامتدت حتى الزاب الذي كانت تحدي ممتلكات دولية الرسيتميين 

 (1)أقحاب تاهرت   أما في الشرق فيد بسطوا سلطانهم عليى طيرابلف ال يرب 
ب األدنيى فيي ويحدثنا عبدالعزيز سالم عن ازدهار الحياة االقتقيادية فيي الم ير

عقر األغالبية فيييول   ليم تعيرف بيالد إفرييييا منيذ العقير الرومياني ازدهيارا 
وظل ابن األغلب واليا  على إفريييا إلى أن  (9)اقتقاديا كما عرفته أيام األغالبة 

هذا وقيد وليي بعيدي ابنيه عبيدهللا وظليت بيالد الم يرب تينعم  (6)هـ176توفى سنة 
ا زيييادة هللا بيين إبييراهيم وهييو ثالييث األغالبيية، باالسييتيرار والرخيياء حتييى وليهيي

والظاهر أنه أساء السيرة في بداية حكمه وسفك اليدماء، فاضيطربت إفرييييا فيي 

                                                 

   111ص 1ج -البيان الم رب في أخبار الم رب  ابن عذارى  (1)
   ابن خلدون  117-112ص 1تاري  العبر ج (2)
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   129ص -الم رب الكبير العقر اإلسالمي  عبدالعزيز سالم  (9)
   122ص - 1البيان الم رب في أخبار الم رب  ابن عذاري ج (6)
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زمنه، واستيل بعو اليواد في أعمالهم إلى أن قضى على الفتن بعد اثنيي عشير 
 عاما  من واليته 

هـ وكنيته 221وقد ولي الحكم بعد أخيه أبي العباف عبدهللا بن األغلب سنة 
وكيان كميا  (1)أبو محمد وهو أول من اسمه زيادة هللا ممن ولي مين بنيي األغليب

ً  على جانب عظيم من الميدرة والطميوح ومشيجعا   يقفه سيد أمير علي  أميرا 
  (2)كبيرا  للفنون والعلوم 

ومهما يكن من أمر فيد استير األمر لزيادة هللا وظهر استيالله واضحا  عين 
عباسية في ب داد ولم يعيدِ ارتباطيه بهيا أن يكيون ارتباطيا معنوييا  وذليك الخالفة ال

بالدعاء للخليفة والتبعية اإلسمية، وإرسال بعو الم انم والهدايا، وقد تجلى هيذا 
االسييتيالل بوضييوح حييين أمييري المييأمون بالييدعاء لعبييدهللا بيين طيياهر بيين الحسييين 

 وأمير بإدخيال رسيول بكتاب وجهيه إلييه ميع رسيول  فليم ييرو بيذلك زييادة هللا
المأمون عليه ليلة وقد حل شعري وهو ثمل ونار عظيمة بين يديه في كوانين وقد 
احمرت عيناي، فهال الرسول منظري، وكان من كالميه بعيد تيريير شيأنه وطاعية 
سلفه   يأمرني بالدعاء لعبد خزاعة؟ هذا ما ال يكون أبيدا   ثيم ميد ييدي إليى كييف 

عييه للرسييول وقييرفه، وكانييت فييي الكيييف دنييانير ميين بجنبييه فيييه ألييف دينييار فدف
المضييروبة بأسييماء بنييي إدريييف الظيياهر ملكهييم يومئييذ بييالم رب ففهييم المييأمون 

ميين هييذا اليينص نييرى حييزم زيييادة هللا ونسييتدل علييى  (2)م ييزاي ولييم يعاتبييه بعييد 
إخالقييه للخالفيية العباسييية ميين جانييب، واسييتيالله فييي إدارة شييؤونه دون توجيييه 

 آخر منها من جانب 

هيييذا وقيييد ذكرنيييا أن الدولييية األغلبيييية كانيييت فيييي مناوشيييات مسيييتمرة ميييع 
البيزنطيين إال أنهم عيدوا فيما بينهم معاهدات عدم اعتداء وتبادل أسرى، وتظل 
هذي المعاهدات سارية المفعيول فيي غيياب الييوة عين طرفيي المعاهيدة وفيي ظيل 

سيتير ليه األمير فيي واليتيه التكافؤ إلى أن يختل هذا التوازن، وها هو زيادة هللا ي
وتتعييزز قوتييه الحربييية بأسييطول قييوي وهنييا وبوجييود هييذا الطييرف اليييوي اختييل 
الميييزان وبييدأت المعاهييدة تتييأرجح إلييى أن جيياء خريفهييا بمجيييء فيمييي يسييتنجد 
بالحاكم األغلبي زيادة هللا، وهنا تجمع الروايات على أحد أن  اليادة ويدعى فيمي 

، وتختلييف تلييك الروايييات فييي سييبب هروبييه، أو أوفيميييوف هييرب ميين قيييلية
ويوجزهييا جوسييتاف لوبييون بيولييه   كانييت جزيييرة قيييلية ميين أعمييال حكوميية 
بيزنطة، وكانت حكومة بيزنطة ترسل إليها حكاميا ليمارسيوا السيلطة فيهيا، وميا 
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حدث أ ن عهد إلى أمير البحر أوفيميوف في الدفاع عنها، وما أن علم أوفيميوف 
مر بيتله، فيتيل أوفيمييوف حياكم قييلية ونقيب نفسيه أمييرا  أن قيقر بيزنطة أ

  وهنيا اجتميع (1)عليها، فثار أهلها عليه، ففر إلى إفريييا طالبا  حمايية المسيلمين 
زيييادة هللا بأركييان دولتييه وفيهائهييا لمشيياورتهم فييي األميير وهييو علييى علييم بأهمييية 

ذ كانيت منطلييا  الجزيرة وما تمثله من خطر على المسلمين تحت حكم بيزنطة، إ
لل يييارات البحريييية البيزنطيييية عليييى أطيييراف السييياحل اإلفريييييي، وبهيييذا التنبييييه 
والتوضيح من قبل فيمي لزيادة هللا على أهمية الجزيرة وسهولة فتحها والتهيوين 
ميين أميير اليييائمين علييى الييدفاع عنهييا لييم يبييق أمييام زيييادة هللا إال حكييم الشييرع فييي 

بيين البييزنطيين التيي تينص عليى عيدم اعتيداء أي إسياط المعاهدة اليائمية بينيه و
طرف على اآلخر وإنياذ األسرى من كال الجانبين، وهنا توجه زيادة هللا بسؤاله 
إلى الفيهيين أبي محرز وأسد بن الفرات، فأجابا إجابتين مختلفتيين فكانيت إجابية 

يهيا أبي محرز زائدة في الحرص ناظرة إلى بعد الجزيرة، أما إجابة أسيد فكيان ف
الحماف الديني ووجوب التضيحية، فيركن زييادة هللا إليى إجابية أسيد بين الفيرات 
التيي القييت هييوى فييي نفسييه، والتييي تسييتند إلييى سييؤال الرسييل عيين وجييود أسييرى 
للمسلمين في جزيرة قيلية، فإن وجد فهذا مخالف لنقوص المعاهيدة المبرمية، 

يعييون فييي قبضيية إذ ميين بنودهييا إطييالق سييراح جميييع األسييرى المسييلمين الييذين ي
البيزنطيين فوق األرو القيلية، فاعترو أبو محرز على سؤال الرسل ولكن 
أسد بن الفيرات يجيبيه إجابية فيهيية قانونيية سيليمة  بالرسيل عاهيدناهم وبالرسيل 

وهذا الرأي كما سبق القى هوى وقبوال عند زيادة هللا فجمع  (2)نجعلهم ناقضين 
سلمين لدى البيزنطيين فيي قييلية، وهنيا الرسل وبسؤالهم أقروا بوجود أسرى م

 سيطت المعاهدة 

ر عليه اليائد الفييه أسد بن الفيرات اليذي بليغ  أعد زيادة هللا جيشا  بحريا  وأم 
مرتبة عالية في الفيه والعلم على ييد أسيتاذي محميد بين الحسين وشييخه ماليك بين 

سينان ميولى  هـ كانت والية أبي عبدهللا أسد بن الفيرات بين222أنف  وفي سنة 
وبعيدها بتسيع سينوات وليي قييادة الجييب المتوجيه  (2)بني سليم ليضاء الييروان 

إلييى قيييلية وبقييحبته رجيياالت إفريييييا ميين العييرب والبربيير وغيييرهم مييزودا  
بسبعين مركبا  ومن سوسة هذي ركب أسد بن الفيرات البحير غازييا  إليى قييلية 

على كثير مين ميدنها وميات فيي هـ واستفتح كثيرا  من معاقلها، وت لب 212سنة 

                                                 

   292ص -  غوستاف لوبون ة العربحضار (1)
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وقيد نيزل أول ميا نيزل بهيا ففتحهيا وليييهم  (1)العام الذي يليه وهيو محاقير لهيا 
اليائيييد القييييلي بالطييية بمجموعييية مييين الروميييان فيييدارت اليييدائرة علييييه وهيييرب 
فاسييتولى المسييلمون علييى عييدة حقييون، وغنمييوا م ييانم كثيييرة، فبعييث أسييد بيين 

، وحاقيير قلعيية الكيرات وكييذلك سرقوسيية الفيرات بالسييرايا وبثهيا فييي كييل ناحيية
وبلييرم، وقييد تفشييى المييرو فييي جيييب المسييلمين وفتييك بهييم وهييم مييمييون علييى 
حقار سرقوسة، فأقاب منهم الكثير وهلك عدد كبير من بينهم قائدهم وفيييههم 
المجاهد الفذ أسد بن الفرات الذي دفن تحت أسوار مدينة ققريانة، وهلك أيضيا  

واسييتنجد بالمسييلمين وحضيير الفيتح مييع جيييب المسييلمين  اليائيد فيمييي الييذي ذهيب
   (2)دون المشاركة فيه حيث خدعه أهل ققريانة وأدخلوي إلى الحقن وقتلوي

وبمييوت أسييد بيين الفييرات سييرت الييروح االنهزامييية فييي جيييب المسييلمين، 
وحاولوا العودة إلى إفريييا ولكن رب ضارة نافعة فما أن وجد المسلمون أنفسهم 

عداء يتربقون بهم، كل واحد من جانيب، فالروميان لهيم بالمرقياد، بين ثالثة أ
والجوع يفتك بأحشائهم، والمرو ينشيب أظيافري فيي أجسيادهم وميا إن تعيرو 
لهييم األسييطول الروميياني وحاقييرهم حتييى هبُّييوا هب يية رجييل واحييد، وبمسيياعدة 

 ميع اإلميدادات والمسياعدات التيي قيدمت (2)إمدادات من األندلف بييادة فرغلوب
عليهم من الييروان استطاع المسلمون أن يستعيدوا رباطة جأشهم وقوتهم وثيتهم 
بأنفسهم فثبتوا أقدامهم فوق أرو هذي الجزيرة التيي بيدأت تمييد  فسييطت بيالرم 

 (1) 722وتارمينييا فييي  999وسرقوسيية فييي  911م ومسييينا فييي 921فييي عييام 
البحيث، إال أننيا ولسنا هنا بقيدد ذكير جزئييات الفيتح ألنيه لييف مين اختقياص 

نستطيع اليول  إن المسلمين لم يجدوا فتح الجزييرة هي نيا  سيهال  بيل إن هيذا الفيتح 
استمر فترة طويلة ليف لها مثيل في تاري  الفتوحات اإلسالمية التي تربيو عليى 
المائة عام، ورغم هذا الفتح الذي شمل أنحاء الجزيرة فإن االسيتيرار ظيل بعييدا  

تييال المسييلمين للمتحقيينين فييي قالعهييم الييذين كييان يييزودهم عنهييا، فييإلى جانييب ق
باإلمدادات والعتاد واألسطول البيزنطي الذي استمر في هجماتيه عليى السيواحل 
القيلية، فإن الخالفات بين اليبائل العربيية انفجيرت ميرة أخيرى فيأث ر ذليك أثيرا  

ي إلييى أن كبييرا  علييى مسييرة الفييتح واالسيتيرار  حتييى لييد اضييطر إبيراهيم الثييان
ييقد بنفسه إلى قيلية إقرارا  لسلطة دولته وهيبتها هناك، ولكن وفاته ليم تلبيث 
أن تهددت هذا النقر المؤقيت بيالخطر فاضيطر العيرب المتنيازعون فيميا بيينهم 

                                                 

   299المكتبة القيلية ص (1)
   126-129ص 1انظر كتاب العبر ج (2)
   ابن عذارى  129ص 1ب في أخبار الم رب جالبيان الم ر (2)
 ول ديورانت   - 299ص 1م 1ققة الحضارة ج (1)



 26 

   (1)إلى أن يعيدوا معاهدة مع اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع 

سيييوط الدوليية األغلبييية أمييام وانتهييى حكييم الييوالة األغالبيية لجزيييرة قيييلية ب
جحافل الفياطميين اليذين نجحيوا فيي إخضياع مليك األغالبية لحكمهيم، وكيان مميا 
ورثوي جزيرة قيلية بحروبها وفتنها وثوراتها، فولّى  عبييد هللا المهيدي الحسين 

ويظهر أنه كان سيء السيرة فحبسيه أهيل قييلية ثيم  (2)بن محمد بن أبي خنزير
كايتهم وولّى عليهم بطلب مينهم أحميد بين قرهيب اليذي شكوي إلى المهدي فيبل ش

رفو الوالية لمعرفته بطبيعتهم المت لبة لكنه قبلها بعد ألي، استطاع ابن قرهب 
مع ذلك أن ييف ندا  للدولة الفاطمية، فعدا عن غزواته التي قام بها والقى نجاحيا  

تييدر وهيياجم كبيييرا  فييي جنييوب إيطاليييا، فيييد قييام بخلييع طاعيية المهييدي ودعييا للمي
سواحل إفريييا وانتقر على أسطول المهدي وقتل قائدي الحسن بن أبي خنزيير، 
ولكن أهل قيلية الذين لم يأتمن ابن قرهب جيانبهم فيي بدايية األمير ميا لبثيوا إن 
انيضييوا عليييه وأرسييلوي إلييى المهييدي فيتلييه  وظلييت قيييلية تمييارف دورهييا فييي 

ون الييروم وأسيياطيلهم ومييع مهاجميية السييواحل اإليطالييية، وي يييرون علييى حقيي
انش الهم بذلك فإنهم لم ينسوا أنفسهم من الفتن واالضطرابات، وظل األمر كذلك 
إلى أن عيد المنقور العلوي على قيلية للحسن بن أبيي الحسيين الكلبيي وكيان 
قائدا  من قواد الفاطميين األكفاء فيدخل قييلية وحياول أهلهيا بعيث الفتنية فيضيى 

ر له األمر في قيلية، وخشيه اليروم ودفعيوا ليه الجزيية، عليها في مهدها واستي
ثم خلفه ابنه أحمد ففتح رمطة ومات أبوي فولّى  المعز مكانه أبا الياسيم عليي بين 
الحسيين نيابيية عيين أخيييه أحمييد، وظلييت الحييرب سييجاال  بييين الكلبيييين والحقييون 

ب الشهيد البيزنطية وما يأتيها من مدد من حكومة بيزنطة، وظل أبو الياسم الملي
الستشهادي في إحدى ال زوات ييودهم إلى أن قتل فيي الحيرب، فيولّى  ابين عميه 
جعفر محمد بن أبي الحسن فاستيامت األمور، وبعد وفاته، ولّيى ابنيه ثيية الدولية 
وكيان فاضييال  محبييا  للعلييم والعلميياء فأنسييى بجالئيل أعمالييه ميين سييبيوي ثييم أقييابه 

ر فضيبط األميور، إال أن الفتنية حاقيت بجعفير الفالح، فولّى  ابنه تاج الدولة جعفي
من قبل أخيه علي ووزيري الباغاني، فخليع ثيية الدولية ابنيه جعفير وسيلم الواليية 
البنه اآلخر وأطلق عليه ليب أسد الدولة ويعرف باألكحيل، إال أنيه أسياء السييرة 
والظاهر أن سيوء السييرة كيان يقياحب الكثيير ممين يحكميون هيذا البليد فثياروا 

وولوا مكانه أخاي القمقام ثم اضطربت األمور عليه وغلب السيفلة عليى  عليه
األشراف، ثم ثار أهل بلرم على القمقام وأخرجيوي وقيدموا علييهم ابين الثمنيه 
من رؤوف األجناد وتليب باليادر باهلل واستيل بملك الجزيرة إال أن بعو اليواد 
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ي ييديرونها فاسيتيل كيل المحليين استطاعوا أن يضعوا تحت نفوذهم المناطق التي
واحييد ميينهم بمنطيتييه، فاسييتولى ابيين منكييود علييى مييازر ومييا يليهييا، واسييتيل ابيين 
الحواف علي بن نعمة بيقريانة وجرجنت، وبهذي اليسمة بدأت أركان الجزييرة 
تمييد مين جدييد تحيت أقيدام العييرب، فشيبت الفيتن والحيروب بيين حكيام الجزيييرة 

ن ربييع قييرن، وكانييت خاتميية المطيياف الييذين لييم يمييو علييى حكمهييم لهييا أكثيير ميي
الحرب التيي وقعيت بيين ابين الحيواف وابين الثمنية، وأسيفرت عين انتقيار ابين 
الحواف على ابن الثمنة الذي ذهب ينتقر بالروم، وبهذا يبدأ عهد جديد وتاري  

   (1)محتل جديد لهذي الجزيرة المضطربة

 النورمان:- 3

إليى قييلية وخيروجهم منهيا  هكذا شاءت األقدار أن يكون دخول المسلمين
متشابها ، فدخلوها على يد خائن من أهل البالد اسيتنجد بهيم وخرجيوا منهيا عليى 
يد خائن منهم استنجد بعدوهم ففيمي األمف هو ابن الثمنة اليوم، ولنيدع هنيا ابين 
ليت  خلدون يروي لنا تلك الحادثة التيي كانيت السيبب المباشير أو بتعبيير أدق عج 

مسيلمين للجزييرة فيييول   لميا اسيتبد ابين الثمنيه بقييلية تيزوج في إنهاء حكيم ال
ميمونيية بنييت الحييواف فتخيييل لييه منهييا شيييء فسييياها السييم ثييم تالفاهييا وأحضيير 
األطباء فأنعشوها وأفاقت فندم واعتذر، فأظهرت له اليبول واستأذنته فيي زييارة 

د ابين أخيها بيقريانة، وأخبرت أخاهيا فحليف أن ال يردهيا ووقعيت الفتنية وحشي
  وبهييذي الحييرب التييي (2)الثمنيية فهزمييه ابيين حييواف فانتقيير ابيين الثمنيية بييالروم 

دارت رحاها بين اليائدين واستنقار ابن الثمنة بالروم اليذين تيدخلوا لقيالحهم، 
كانت نهاية قييلية وسييوطها أميام جحافيل النورميان بيييادة الكونيت روجيار بين 

لقيالح النورميان بعيد تقيارع  تانكرد دي هوتفيل، ومين هنيا فييد حسيم الموقيف
 مرير بين اليوى الثالثة )اإلسالمية، والبيزنطية، والنورماندية( 

ميين هييم النورمييان ؟ ومييا هييي أقييولهم ؟ وميين أييين جيياءوا ؟ وإلجابيية هييذي 
حييث يرجيع أقيلهم إليى  (2)األسئلة ننيل بتقرف عن اليدكتور إبيراهيم العيدوي

ك عيشة جهالة، وقيد عرفيوا باسيم شبه جزيرة اسكندناوة حيث كانوا يعيشون هنا
النورمان وهي تسمية ج رافية نسبة إلى الجهة الشمالية التي كانوا ي يرون منها 

أي رجل الشمال وهيو اسيمهم المشيهور اليذي  (Northman)على أوروبا والكلمة 
أطلق عليهم وعرفوا به رغم أن لهم اسما  آخر مشتيا  أيضا  من مكان إقامتهم، إذا 
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وهيي كلميية مشييتية ميين اللفييظ  (Vikings)المعاقييرون اسييم الفييايكنز  أطليق عليييهم
(Vike)  أي الخليييج أو الفيييورد أي أنهييم عرفييوا باسييم سييكان الفيييوردات أي الييذي

يسكنون الخلجان وهي قفة ج رافية أيضا  إذ أن اليدول االسيكندنافية تكثير فيهيا 
 الخلجان بشكل كبير 

حيانا بالمجوف لكثرة إشعالهم النيار أما المسلمون فسموهم باأل ردمايتين، وأ
ظنا منهم أنهم يشعلونها لعبادتهيا فاعتييدوا أنهيم مين عبيدتها، وميع ذليك فييد كيان 
النورمانيييديون فيييي أول األمييير وثنييييين فعبيييدوا إليييه الرعيييد ثيييور، وإليييه الحيييرب 
والمالحم، وقد اتقف هؤالء كأسالفهم الجرميان وغييرهم مين فرسيان العقيور 

حييروب والسييلب والخمييور ثييم وبعييد أن عايشييوا األوربيييين الوسييطى بالنسيياء وال
 وسكنوا بين ظهرانيهم في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا تحولوا إلى المسيحية 

وقييد بييدأ النورمانييديون حييياتهم العسييكرية كمرتزقيية يعملييون بيياألجر لييدى 
األمراء اإلقطاعيين في أوربيا فييؤجرون أنفسيهم ويييدمون خيدماتهم وفروسييتهم 

ع، وظلوا عليى هيذا الحيال يعمليون كفيرق أجييرة إليى أن شيعروا بييوتهم لمن يدف
العسكرية، فتحولوا إلى جيب عسكري يعمل لمقلحته ويحارب مين أجيل إقامية 
دولة له، وبفراستهم وفروسيتهم اكتشفوا أن أخقب المنياطق وأكثرهيا قيالحية 

لتنفييذ لممارسة تجربتهم هيي منطيية جنيوب إيطالييا فمنهيا يسيتطيعون االنطيالق 
مييبربهم، إذ كانييت تلييك المنطييية فييي ذلييك الوقييت مسييرحا  لحييروب واشييتباكات 
مستمرة بين إمارات الجنوب اإليطالي وسواحله عدا عين كونهيا نهبيا  لجملية مين 
األعداء منهم أمراء ميدن إيطالييا الجنوبيية والبيزنطييون والمسيلمون، ولييف فيي 

سيييتطيع الت ليييب عليييى كيييل هيييؤالء األعيييداء مييين هيييو مييين الييييوة بمكيييان بحييييث ي
اآلخرين،وقد ظهير ميا تعانييه هيذي المنطيية مين انيسيام وتميزق داخليي وغيارات 
خارجييية مسييتمرة لعيييون النورمييان أثنيياء محيياربتهم كفرقيية أجيييرة تحييت أمييرة 
إقطاعييهييا وأمرائهييا أو تحييت أمييرة البيييزنطيين، وقييد زادت معييرفتهم بهييا أثنيياء 

شيهيتهم، فتعرفيوا عليهيا واسيتطلعوا مرورهم حاجين إلى بيت الميدف، فانفتحت 
أحوالهييا، وكييان النورمانييديون قييد  اسييتوطنوا فرنسييا تحييت قيييادة رولييو حيييث 
اضطرت الحكومية الفرنسيية فيي عهيد شيارل البسييط إليى الموافيية رسيميا  عليى 

(م فيياعتنق 711سييكناهم فييي المنطييية التييي عرفييت باسييمهم أي نورمنييدي سيينة )
وقيد وفيد ميع أخوييه ولييم  (1)مسييحي روبيرت رولو المسيحية وتسيمى باالسيم ال

وروجر لمساعدة إخوانهم في إيطالييا وميا أ ن اسيتير بهيم المييام فيي جنيوب شيبه 
الجزيرة اإليطالية حتى بدأ النورمانديون الهجوم على قييلية مين السيواحل فهيم 
رجال البحر لهم دربة وطول خبرة فيه، وكانت البدايات األوليى قرقينة وسيلب 
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تحولت بعد ذلك إلى فتح منظم حييث قيام روجيار بياحتالل مسيينا عيام ونهب، ثم 
  فكانييت جييرف (1)كمييا ذكيير الييدكتور إحسييان عبيياف 1216وليييف عييام  1262

ا ليالذان إال أن آذان المسيلمين فيي  اإلنذار الذي قيرع وميع أن قيوته كيان مقيمذ
ذلك الوقيت وفيي كيل مكيان كانيت مشي ولة بيدقات وقيرخات كثييرة، فينجم عين 

بأيييييدي  1299م وسرقوسيييية فييييي 1291مسييييينا  سيييييوط بلييييرم عييييام  سيييييوط
وبياحتاللهم  (2) 1271النورمانديين واستيالء هؤالء على كل الجزييرة فيي عيام 

لهذي الجزيرة ينيضي عهيد مين عهيود هيذي الجزييرة ويبيدأ عهيد جدييد، وميع أنيه 
 استمرار للعهد الذي سبيه في المسيلك الثييافي والحضياري إال أن وجهتيه وهدفيه
وقورته تختلف عن سابيه، وقد عجب المؤلفون والمفكيرون مين المسيلك اليذي 
سلكه النورمان مع العرب المسلمين وذلك بيإقرارهم عليى ديينهم واشيتراكهم فيي 
أمييور السياسيية والحكييم والتجييارة، ممييا أدى إلييى ازدهييار عييام فييي جميييع منيياحي 

في ال رب، وأورد  الحياة القيلية، األمر الذي جعل قيلية تزهو على نظيراتها
هنييا مييا يبييين عجييب هييؤالء المفكييرين ميين أميير هييذي القييلة التييي كانييت تييربط 
النورمييان وبالييذات روجييار األول والثيياني، فهييذا ابيين جبييير يبييين لنييا مييدى نفييوذ 
المسلمين وقلة الملك روجار بهم هذي القيلة التيي جعليتهم ميوطن ثيتيه فيوالهم 

   وشييأن ملكهييم عجيييب فييي حسيين وأحسيين معيياملتهم وأقييرهم علييى دييينهم فييييول
السيييرة واسييتعمال المسييلمين     وهييو كثييير الثييية بالمسييلمين وسيياكن إليييهم فييي 

 (2)أحواله والمهم من أش اله حتيى  إن النياظر فيي مطبخيه رجيل مين المسيلمين 
ويؤكييد هييذا العجييب كاتييب غربييي هييو ول ديورانييت حيييث ييييول   ميين أعجييب 

يكيفوا أنفسهم بما يتفق مع البيئات الكثييرة  األشياء أن النورمان قد استطاعوا أن
أميا الكاتبية األلمانيية سييجريد هونكيه  (1)التي حلوا بها من اسيكتلندي إليى قييلية 

فال تعجب من هذا التقيرف بيل تيراي طبيعييا ، أميا العجييب ال رييب فيي نظرهيا 
فهيو تقييرف ال ييرب وميا فعلييوي فييي حييروبهم القيليبية الدموييية  وفييي رأيييي أن 

ان لم يكن قد بلغ بهم الدين المسيحي حد التعقيب األعميى إليى جانيب أن النورم
الدين اإلسالمي في ذلك الوقت لم يكن يمثل الخطر الحال، بل إن عيداوة أوروبيا 
لهييم كانييت أشييد وأققييى، حيييث كانييت تمثييل الخطيير المحييدق بهييم، لهييذا نييراهم 

سييتفادة ميينهم فييي يظهيرون هييذا التسييامح إيمانيا  بعبيرييية المسييلمين وطمعييا  فيي اال
 أمور كثيرة يجهلونها ومعاونتهم في إدارة شؤون دولتهم الفتية 

وال نريد أن نطنب فيي توضييح ذليك، المهيم أن النورميان بعيد أن أرسيوا قواعيد 
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ملكهم في قيلية، بدأوا يتطلعون إلى جيرانهم فاحتلوا وتوسعوا عليى حسياب سيواحل 
لية، فاحتلوا طرابلف والمهدية وغيرها من بالد المسلمين من جهة إفريييا الميابلة لقي

المدن الواقعة على السياحل اإلفريييي، وقيد اسيتطاع الموحيدون بعيد ذليك طيردهم مين 
المهدية والنقر عليهم في كثير من المعيارك، بيل وبإجبيارهم عليى دفيع الجزيية وفيي 

 هيـ أخيذ عبيدالمؤمن فيي992ذلك ييول عبدالواحد المراكشي   فلما كان في آخر سينة 
الحركة إلى إفرييييا فجميع جموعيا  عظيمية مين المقيامدة وغييرهم مين جنيد الم يرب 

عنوة وفقل عنها إلى مهدية بني عبييد     اوسار حتى نزل على مدينة تونف فافتتحه
ثم افتتحها عبدالمؤمن بعد أن أمن النقارى الذين بها على أنفسهم، عليى أن يخرجيوا 

وقد أبيى روجار ومين بعيدي أبنياؤي وأحفيادي عليى هذا  (1)له عن البلد ويلحيوا بقيلية 
هذي القلة التي تجمعهم بعرب قيلية طيلة مائة عام إلى أن خيرج الحكيم مين أييديهم 
وانتيل إلى فروع ألمانية ثم فرنسية وإسبانية، وبهذا جر  النسيان ذيوله وغطيت سيحب 

خل فهيا العيرب التعقب سماء تلك البلد، فضاعت واندثرت تلك القيورة الرائعية التيي 
 المسلمون وحدهم أوال  ثم بالتعاون مع النورمانديين ثانيا  

وبهذا نكون قد أتينا على الفترة التي ت طيي زمنييا  موضيوع دراسيتنا، فوجيدناها 
فتييرة مثيليية بييالفتن مليئيية بييالثورات، فلييم تعييرف هييذي الجزيييرة طييوال عهودهييا الهييدوء 

م وحتى ميا بعيد خيروج اإلسيالم ظليت نهبيا  واالستيرار، فمنذ تاريخها الم رق في اليد
للمحتلين والطامعين، فبعد خروجهم تول ى النورمان أمر الجزييرة فاسيتمر حكمهيم لهيا 
قرابة مائة عام، انتيل الحكم بعدهم إلى عائلة جرمانية فأقبحت قيلية بيذلك تخضيع 

رغيم علميه اليذي  (2)للحكم األلماني  ومن أشهر أبياطرة هيذي الدولية فرييدريك الثياني 
واهتمامييه بتنظيييم أمييور الدوليية فيييد قييام بييدور ينيياقو مييا عييرف عنييه فيييد أخييرج ميين 
الجزيييرة  الطائفيية اإلسييالمية اليليليية التييي بييييت بهييا فأركييب جميييع المسييلمين البحيير 
واجتيياز إلييى األرو اإلفرييييية ففيييدت الييبالد بييذلك أذكييى عناقييرها وأشييدهم عمييال  

ك هو أن الدولة أخذت في االنحطاط والتدني عندما وأكثرهم مدنية وأكبر دليل على ذل
وامتلكوا أراضيها  ةثم جاء الفرنسيون من قبل السلطة البابوي (2)تم ذلك الحادث الجلل 

أراضيها وأثيلوا كاهل سكانها بالضيرائب فثيار القييليون ثيورة عنيفية  وتليك الثيورة 
عييد الفقيح  تعرف في التاري  باسم )قالة العقر القيلية( ذلك ألنها انفجيرت ييوم

م وكانت العالمة المتفق عليها بين الثائرين هي قرع نيواقيف الكنيائف 1292في سنة 
ثييم جيياء اإلسييبان وظلييوا فيهييا حتييى قامييت الثييورة  (1)إيييذانا بقييالة العقيير المسيييحية 

 القيلية بييادة غريبالدي، وبعد نجاحها انضمت قيلية إلى الوحدة اإليطالية 
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   22نفف المرجع ص (2)
   21نفف المرجع ص (1)
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 الفصل الثاني

 جتماعية والثقافيةاحلياة اال
 

 أواًل: الحياة االجتماعية

 الفوضى االجتماعية:- 1

ليد أدى اضطراب الحياة السياسيية مين ثيورات ومنازعيات إليى اضيطراب 
في جميع مناحي حياة اليوم االجتماعية، من ناحية الثروة واليرزق ونميط الحيياة 

جتماعية نجيد وطبيعة العمل واألخالق والمعتيدات، وإلى جانب هذي الفوضى اال
الفوضى السكانية حيث ضم المجتمع القيلي أجناسا  مختلفة من البشر  بيألوانهم 
، وعيائدهم ، وعياداتهم ، وتيالييدهم ، مميا زاد فيي حيدة هيذي الفوضيى فتشيابكت 
خيوطها وتعيدت، ومع أننا لسينا بقيدد التطيرق إليى الحيياة االجتماعيية لقييلية 

الشيية أوال ولعيدم ارتبياط البحيث بهيا ثانييا ، ثيم ارتباطا  بتاريخها السياسيي، لبعيد 
لضييحالة الفائييدة التييي تعييود علينييا جييراء ذلييك، ومييع هييذا فإننييا ال ننكيير أن األثيير 
اليوناني والروماني في الجزيرة ظل واضحا  في حيياة أهيل الجزييرة، فاألقيول 
ل الثيافية والدينية والنظم االجتماعيية التيي سيادت هيذي الجزييرة فيميا مضيى وقبي

الفتح اإلسالمي، كان لها بقمات واضحة على عيادات اليبالد وتيالييدها وطيرق 
 معيشتها 

ومييع اخييتالط نسيييج هييذي الحضييارة إال أن الخيييط العربييي يظهيير واضييحا  
وفاقال ، فبد ل نظما  وأرسيى مكانهيا نظاميه االجتمياعي الييائم عليى اإلسيالم، إال 

ليييا والعييرب وغيييرهم، هييذا أن بييياء قيييلية علييى قييالتها بييالروم وجنييوب ايطا
التالقييي إلييى جانييب اخييتالط الثيافيية واألجنيياف واألديييان ميين مسييلمين ونقييارى 
ويهود، كان بمثابة الوعاء الذي انقهرت فيه كل أدوات الحضارة والثيافة فيأث ر 

مين أركيان حيياتهم  ل ية ، وأدبيا ، في حياة الجزييرة أي ميا أثير ظهير فيي كيل ركين 
  ، وسبل حياةواقتقادا  
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 تعدد األجناس والتكوين الطبقي:- 2

، الجينف  ا تعيددهم وتبياينهم فييسبق ونحن نتكلم عن أقيل السيكان أن بين ي
واللييون، والل يية، والييدين، وإذا مييا أردنييا أن نتعييرف علييى طبييياتهم االجتماعييية، 

 فالبد من التمييز بين طائفتين من السكان 

 ظلوا على معتيداتهم ولم يسلموا وهم السكان األقليون الذين  الطائفة األوىل:

المسلمون الذين جاءوا إلى الجزيرة فاتحين أو مهاجرين أو منفييين ثيم  والثانية:

 من أسلم من سكان الجزيرة 

والطائفة األولى تتكون من رجيال اليدين والبطارقية والمطارنية اليونيانيين، 
والبرونزييية ثيم التجيار وأقيحاب القيناعة إذ أن القيناعات اليدويية والفخاريية 

إلى جانب منتوجيات وقيناعات أخيرى كانيت منتشيرة فيي قييلية، والسييما أن 
قيييلية بموانيهييا وتوسييطها بييين أوربييا وإفريييييا والشييرق كانييت أقييلح المنيياطق 

 للتجارة وهذا ما فهمه الفينيييون من قبل 

العبييد وقيد كيان مينهم المزارعيون يفلحيون األرو وقيد كثير عيددهم وأخريًا 

ييين والرومان وقاموا بثورات على الطرفين  ففرانسيف وينوار يذكر زمن الفيني
أنه  بعد قيام اليرطاجنيين بطرد اإلغريق واستعمالهم اليسوة في حكمهيم ألهيالي 

وقيد اسيتكثر الروميان  (1)الجزيرة حتى أن العبيد أنفسهم نظميوا ثيورتين ضيدهم 
اختقاقهم وجلبهم من  من العبيد في الجزيرة لحاجتهم إلى اليمح وهذا ما يؤكد

أجل فالحية األرو  واسيت لت روميا الجزييرة اسيت الال  شيائنا وقسيمت أرضيها 
القالحة للزراعة إلى ضياع كبيرة يملكها الرومان الذين أدخلوا اليرق مميا أدى 

    (2)إلى قيام الرقيق بفتن قمعت بيسوة بال ة 

يي في قيلية وقد ت ير هذا التقنيف بعد دخول المسلمين ، إذ أقبح من ب
من سكانها على دينه من أهل الذمة الذين يجعلهم اليدكتور إحسيان عبياف أربعية 

هييم  المسييتيلون فييي حقييونهم وقالعهييم، ثييم أهييل الجزيييرة والمييوالى  (2)أقسييام
والعبيد، ولكني أنظر إلى هذا التيسيم بحذر، فاليسم األول وهيم المسيتيلون اليذين 

مبراطيور البيزنطيي وييفيون فيي وجيه يديرون شيئونهم بأنفسيهم، ويخضيعون لإل

                                                 

   91ص -  فرانسيف وينوار إيطاليا شعبها وأرضها (1)
   1126الموسوعة العربية الميسرة ص (2)
   62-61انظر العرب في قيلية ص (2)
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المسلمين، وهؤالء طالميا أنهيم خيارجون عين طاعية المسيلمين والمسيلمون غيير 
قييادرين عليييهم لتحقيينهم بيالعهييم فهييؤالء ليسييوا ميين أهييل الذميية، وال ينييدرجون 
تحت هذا الحكم، وإنما هيم أعيداء لإلسيالم وقتيالهم واجيب، أميا أهيل الذمية فعليى 

لما أنهم مسالمون وييدفعون الجزيية وحتيى اليتيال عينهم إذا المسلمين حمايتهم طا
مييا تعرضييوا لالعتييداء، أمييا إذا اسييتند الييدكتور إحسييان عبيياف فييي تيسيييمه إلييى 
المعاهدات التي كانوا يعيدونها مع حكام المسلمين فهذي ال ت ير من األمر شيئا  ، 

ء فيي سياحة إذ أن المسلمين كيانوا يعييدون معاهيدات الهدنية والقيلح ميع األعيدا
 اليتال ، ومع ذلك فلم تكن ت ير من وقفهم في قليل أو كثير 

أما اليسم األخير وهم العبيد الذين أدرجوا في هذي اليسمة وجعليوا مين أهيل 
الذمة فهو اآلخر حيف على التيسيم ، فهم بإسالمهم يكونون قد خرجوا مين حكيم 

ٌء ا كييان اقتناعييا  بهييذا أهييل الذميية ، مهمييا كييان سييبب اعتنيياقهم للييدين الجديييد، سييوا
الدين، أم طمعا  فيي اليتخلص مين حيياة اليهير والظليم كميا فيي قوليه   فلميا شياهد 
ليوا أن  هؤالء جيوب الفياتحين وجيدوا طريييا  للخيالص مين قييودهم اليديمية، وأم 
يجدوا في أسيادهم الجدد قلوبا  أرحم ومعاملة ألطف، فنبذوا دينهم الييديم وتملييوا 

باعتنييياق ديييينهم الجدييييد ليكفليييوا ألنفسيييهم شييييئا  مييين الرفيييق فيييي األسيييياد الجيييدد 
   (1)المعاملة 

زييرة أما دافعوا الجزية وهم الفئة ال البة ممين بييي عليى دينيه مين أهيل الج
، فهيم يكونيون الفئية األوليى مين أهيل الذمية، والفئية ومن العبييد اليذين ليم يسيلموا

 (2)ق اإلسالمية مثل والية ميازر الثانية  هم الموالي  وقد شاع الوالء في المناط
 بهذا فإن أهل الذمة في الجزيرة قسمان هما  دافعو الجزية والموالى 

هييذا حييال الطائفيية األولييى ميين أهييل الييبالد، أمييا الطائفيية الثانييية مميين دخييل 
الجزيرة من المسلمين بعد الفتح فهم كثر، إذ اكتظت بهم مدن قييلية وحاراتهيا  

تعييددة وكييذلك المسييلم البربييري والفارسييي، واألندلسييي، فنجييد العربييي بيبائلييه الم
وإلى جانبهم في الطائفة األولى نجد اليونانيين واللومبارديين واليهود والقييالبة 

 وغيرهم، ومع هذا التعدد فيد تعددت طبياتهم كاآلتي 

نيون طبيية الحكيم وييديرون شيؤون  أواًل: اليواد والحكام وأفراد الجيب الذين يكّوف

 وييومون على حمايته والدفاع عنه البالد، 

                                                 

   62العرب في قيلية   إحسان عباف ص (1)
   62نفف المرجع ص (2)
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التجار وأرباب الحرف والقيناعات، وقيد ذكيرهم ابين حوقيل فيي كتابيه،  ثانيًا:

   (1)وعد د طبياتهم، وبي ن أحوالهم

العبييد والفتييان، وقيد كثير العبييد وازداد عيددهم باألسير، نتيجية ال يارات  ثالثًا:

ليروم التيي كانيت عيادة المتكررة التي كان ييوم بها المسيلمون فيي أرو ا
ألمراء قيلية في العهدين األغلبي والفاطمي، وقد اشيتد ذليك زمين الحكيم 
الفاطمي، وفي ذلك يذكر ابن األثير أن ابين قرهيب لميا ِولّفيي  سيي ر سيرية 

وهيذي كانيت  (2)إلى أرو قلورية ف نموا منها وأسروا من اليروم وعيادوا 
الكلبيييون كانيت غييزواتهم ال سينة متبعيية قبيل ابيين قرهيب وبعييدي، فياألمراء 

تنيطع، وبهذا فيد كان ال زو هيو المقيدر األول للعبييد إليى جانيب الثيراء 
والسبي، وبكثرتهم ودخولهم إلى الجيب فيد أقبحوا عنقر خطر وفسياد 
في البالد، ليذا نجيد كثييرا  مين اليوالة ييضيون علييهم إميا باليتيل أو النفيي، 

لعبيد على تاج الدولة جعفر بن ثية وهذا ما حقل لهم عندما ثار البربر وا
الدولة مؤيدين ألخيه علي  وكان نتيجة ذلك أ ن قام جعفر بيتل أخيه ونفيى 

   (2)البربر والعبيد

أهل الذمة وهم اليهود والنقارى ومن في حكمهم الذين ظلوا على ديينهم  رابعًا:

 ومعتيداتهم مسالمين ودافعين للجزية المفروضة عليهم 

المجتمع القيلي بعد دخول المسلمين أرو الجزيرة ، أما هذي هي طبيات 
بعييد انتهييياء حكمهييم لهيييا ، واسيييتيالء النورمييان عليييى الجزيييرة ، فنجيييد أن هيييذي 
التيسيييمات اإلسييالمية تنتفييي وخاقيية قييفة أهييل الذميية ، وقييد ظهييرت فييي هييذي 

 الفترة التيسيمات الطائفية بحدة وبخاقة تلك اليائمة على الدين والمعتيد  

ا الطبيات االجتماعية فيد ظلت قائمة عليى األسيف التيليديية، فالنورميان أم 
نون الطبية العليا ثم تأتي الطبية المتوسطة مين التجيار والقيناع  حكام البالد يكّوف
ثييم العبيييد وزارعييي األرو، والواضييح أن كثيييرا  ميين العييرب قييد اتجهييوا نحييو 

 الفضل يرجع للعيرب  األرو يفلحونها حيث تذكر الدكتورة سيجريد هونكه أن
في جعلهم من روجر الثاني أغنى ملك في أوروبا يوم كان أق ر ملوكها، ولييد 

وقد ساءت حيال المسيلمين  (1)وفيوا في ذلك بيدرتهم الفائية على فالحة األرو 

                                                 

   117ص -قورة األرو   ابن حوقل  (1)
   91ص 9اري  جالكامل في الت (2)
   117ص - 1انظر كتاب العبر ج (2)
   121  سيجريد هونكه صشمف العرب تسطع على ال رب (1)
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كثييييرا  حتيييى أقيييبحوا ييييؤدون الضيييرائب الباهظييية وميييع ذليييك ال ييييأمنون عليييى 
ربة  فهم غرباء عين أخيوانهم المسيلمين أرواحهم وأموالهم فأحسوا بالخوف وال 

مما دفع  (1)تحت ذمة الكفار وال أمن لهم في أموالهم وال في حريتهم وال أبنائهم 
الكثير إلى الهجرة وترك ميا يملكيون، أميا البياقون فكانيت ظيروفهم تيزداد تعيييدا  
وسوءا  بل ليد أقبحوا في حكم األرقاء عليى ميا ييذكري ابين جبيير فيي ليائيه ميع 

د وجييوي قيييلية حيييث قييال لييه   ونحيين كيياتمون إيماننييا، خييائفون علييى أنفسيينا أحيي
متمسكون بعبادة هللا وأداء فرائضه سرا   معتيلون في ملكية كيافر بياهلل قيد وضيع 

ولم يتوقف سوء الحالة االجتماعية فيط على الظروف  (2)في أعناقنا ربية الرق 
دة فييأمعن فيهييا تمزييييا  وفتكييا ، ، بييل انتيييل إلييى األسييرة الواحييية واألمنيييةاالقتقيياد

فتفككت األواقر، وانحلت الروابط، وكان شعار مفارقة الدين سيفا  مقلتا  على 
أعظم  رقاب األهل يشرعه األوالد في وجوههم، وفي ذلك ييول ابن جبير  ومن

، عليى ابنيه أو عليى زوجيه ، أن الرجل ربما غضبما مني به أهل هذي الجزيرة
ابنتها فتلحق الم ضوب عليه أنفة تؤديه إلى التطارح فيي أو ت ضب المرأة على 
، فال يجد األب لالبن سبيال  وال األم للبنت سبيال   فتخييل دالكنيسة فيتنق ر ويتع م  

، وييطع عميري متوقعيا  لوقيوع هيذي الفتنية أهله وولديحال من يِمنى بمثل هذا في 
   (2)ذي الحال فيهم، فهم الدهر كله في مداراة األهل والولد خوف ه

 

 النواحي االقتصادية والعمرانية:- 3

بدخول الجزيرة تحت الحكم اإلسالمي، فيد خضعت في كل أحوالها للتيأثير 
العربي، فمن حيث الزراعة، استقلح العيرب األراضيي، وأحيدثوا نظميا  جدييدة 
للري، وجلبوا معهم أنواعيا  جدييدة مين النباتيات كالحمضييات والميوالح وغيرهيا 

السيكر واليطين والنخييل واألرز والفسيتق والميوز والزعفيران ، ونتيرك  كيقب
 سيييجريد هونكييه  تبييين فضييل العييرب علييى قيييلية فييي هييذا الموضييوع فتيييول  
 أدخلوا فيها النواعير التي جعلت من أرضها الجرداء حيدائق غنياء، فييد جياءوا 

ق، ومعهيييم مييين وطييينهم األول النخييييل والسييينا، كميييا غرسيييوا البرتييييال والفسيييت
وشييجرات الميير والمييوز والزعفييران، ليييد أغنييى العييرب تلييك األراضييي الفييييرة 

  (1)بحيول اليطن وققب السكر 

  ولم ييتقر العرب على ذليك بيل إنهيم أنشيأوا قيناعات لألقمشية والنسييج،

                                                 

   226رحلة ابن جبير ص (1)
   222-227رحلة ابن جبير ص (2)
   219نفف المقدر ص (2)
   227  سيجريد هونكه صشمف هللا على ال رب (1)
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لييذلك فيييد  (1)علمييوا القيييليين تربييية دودة الحرييير لقييناعة األقمشيية العجيبيية  
، جنبييا  إلييى جنييب مييع التيييدم القييناعي، حيييث قييام تيييدمت الزراعيية تيييدما  كبيييرا  

العرب باستخراج الفضية والحدييد والنحياف والكبرييت واليرانييت وكيان الحدييد 
مست ال  لبنى األغلب لقناعة مراكبهم وما يحتاجونه على ميا ييذكري ابين حوقيل 

 ويتييدمهما  (2)حيث ييول   وكان هذا المعدن لبنيى األغليب يجليب علييهم الكثيير
الزراعيية والقييناعة، فيييد ازدهييرت التجييارة إلييى حييد كبييير ظييل معييه العييرب أي 

تجارا بل اليابضين على زمام التجارة حتى في عهيد النورمانيديين، وقيد غقيت 
قيييلية بتلييك األسييواق التييي كانييت تمييوج بالبييائعين لمختلييف السييلع القييناعية 

اتين بأجمعهم والزراعية، ويذكر لنا ابن حوقل هذي األسواق وما تحويه من  الزي
واليييدقاقين، والقييييارفة، والقييييادنة، والحيييدادين والقيييياقلة وأسيييواق اليميييح، 
والطيييرازيين والسيييماكين واإلبيييزاريين، وطائفييية مييين اليقيييابين، وباعييية البييييل 
وأقحاب الفاكهية والريحيانيين والجيرارين، والخبيازين والجيدالين، وطائفية مين 

النجيييييارين وال ضيييييائريين العطيييييارين والجيييييزارين واأل سييييياكفة واليييييدباغين و
   (2)والخشابين 

ومع ذلك فيد كانت الجزيرة تتعيرو فيي بعيو األحييان إليى جفياف شيديد 
يؤدي إلى مجاعات وفير مدقع، مميا أثير عليى توزييع الثيروات فظهيرت اآلفيات 
االجتماعية كالسرقات حيث وجدنا شاعرا  مثل  الرزييق  ينيال بعيو الميال مين 

  (1)يته، وجد أن اللص قد سرقها، وفي ذلك ييولأحد الوالة فلما عاد إلى ب

 حمررررررانى اىي مرررررر  دسررررررواكر ا ررررررل ه      

 

 وأسرررررأ   اايرررررِ مررررر  نيرررررل ارف ررررره   

 ا ا مررررررا السررررررلهو أاررررررل   برررررررئء    

 

 سقرررررروا الرررررريف ح  و حمتسررررررتال لررررررضدِّ     

 
وقد أدى هذا الفير ال إلى السرقة فيط بل إلى الحرص الزائيد والبخيل ليذلك 

شييعراء البخييل، وفييي الميابييل نجييد الييدعوة إلييى اليناعيية نجييد كثيييرا  مييا هيياجم ال
والحرص، وهذا الفير لحظه ابن حوقل أثناء زيارته لقييلية، حييث ليم يير أحيدا  

   (9)منهم  يملك بدرة عين وال رآها إال عند سلطان 

أما من النواحي العمرانية فالكل يعترف بأن قيلية كانيت ذات حيظ ضيئيل 
العرب إليها، ثم تتبين لنا هيذي النهضية العمرانيية  في الفن المعماري قبل وقول

                                                 

   91  صها وأرضهاايطاليا وشعب (1)
   122  ابن حوقل صة األروقور (2)
   129ص 1  العماد األقفهاني مخريدة قسم شعراء الم رب واألندلفال (2)
   122  ابن حوقل صقورة األرو (1)
(9)    



 19 

بعييد ذلييك فجييأة، هييذا وقييد أطنييب الرحاليية والمؤرخييون فييي وقييف فيين العمييارة 
العربي وكان ذلك منقبا على فخامة البنياء وجميال نيوشيه المزينية بالفسيفسياء، 
وظهرت المساجد آيات من الفن المعماري الراقي إليى جانيب اليقيور المتأللئية 

ع الحقييينة واألسييوار المنيعيية واألبييراج العالييية، ولييم يكيين ذلييك ميقييورا  واليييال
على الفترة التي عاشها العرب حكاما في الجزييرة بيل هيي أفُّ ذليك حيين كيانوا 
محكومين فقيلية  تحتوي على أجميل هيذي اليدرر وهيو المعبيد الالتينيي الملكيي 

ن سييطت الجزييرة فيي في بالرمو   ومع ذلك فيإن هيذا المعبيد ليم يشييد إال بعيد أ
ومييع هييذا فيييد ظييل المهندسييون   (1)أيييدي كييل ميين روجييير وروبييرت جكييارد 

والبنيياءون العييرب يعملييون بعييد سيييوط قيييلية وقييد دخييل اليينيب العربييي والخييط 
العربي إلى الكنائف واألديرة وييول ول ديورانيت عين اسيتخدام الفنيون العربيية 

ق تسيتخدم فيي تيزيين اليقييور فيي الينيب والبنياء والتيزيين  وكانيت فنيون الشير
والبييييوت التيييي ييييييم بهيييا الفييياتحون     وكيييان المهندسيييون والقيييناع اليونيييان 
والمسلمون يشيدون الكنائف واألدييرة واليقيور فيال يظهير فيي هندسيتها أو فيي 
زخرفتها أثر للطيراز النورمياني، بيل تجميع بيين ميا تركيه الطيراز البيزنطيي أو 

مسييرة الحضيارية ليم تتوقيف بمجييء النورميان بيل   إذن فلنيل إن ال (2)العربي 
اسيتمرت فيي الينهج العربيي اليذي اتبعيوي إليى حيد أنهيم  خققيوا لهيم ولرجيال 
دولتهم ققيور العيرب، بيل بنيوا ققيورا جدييدة عليى الطيراز العربيي تتوسيطها 
الحدائق ال ناء مزدانة بالنافورات والزينات العربية، ولم يخجليوا مين أن يطلييوا 

اء عربييية وأن يتقييدرها اسييم هللا أو أمثييال تلييك الكلمييات  بسييم هللا عليهييا أسييم
الييرحمن الييرحيم  أو  قييف وانظيير فسييترى عمييال  رائعييا  يخييص أحسيين ملييوك 

ولييم ييتقيير ذلييك علييى فيين العمييارة فيييط، بييل امتييد إل  (2)األرو فليييلهلم الثيياني 
تبير النظام اإلداري واالقتقيادي حتيى أن اللبياف اإلسيالمي كيان فيي نظيرهم يع

قمة األناقة والجمال فتزيوا بزيهم ولبسيوا مالبسيهم  وزي النقيرانيات فيي هيذي 
وقييد وقييفوا معيشيية الملييك روجييار الثيياني بأنييه  (1)المدينيية زي نسيياء المسييلمين 

فيإذا كيان المليك كيذلك فالشيك أن  (9) عاب عيشة ملك التينى فيي بيالط شيرقي 
هذا كله نستطيع الخروج بحييية  الحاشية واألتباع يدينون بما يدين به ملكهم، من

واحييدة وهييي أن الحييياة االجتماعييية العربييية كانييت فاقييال فييي حييياة قيييلية بييل 
 عالمة تميز قد استمرت بجميع أطرها في ظل العهد النورماني 
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 التكوين العقلي:- 4

ليد كان لالضطراب السياسي والفوضيى االجتماعيية أثير بيالغ فيي التكيوين 
، والشييك أن فتييرات الظلييم السياسييي تييؤدي فييي كثييير ميين العيلييي ألهييل الجزيييرة

األحيان إلى تقدع في الييم الخلييية واالجتماعيية التيي تفيرز بيدورها تقيرفات 
وأفعاال تسهم في توجيه التكوين العيلي لدى الناف ونسيتطيع مين خيالل دراسيتنا 
للتيياري  السياسييي واالجتميياعي لهييذي الجزيييرة أن تركييز علييى نيطتييين هييامتين 

هران بوضوح طبيعة التكوين العيلي الذي يبرز في سيلوكهم وطرييية حيياتهم تظ
وعاداتهم وأخالقهم، وهاتان النيطتان هما  المييل إليى الثيورة والتميرد، والنزعية 
المادية، وسنناقشهما في إيجاز بسيط حتى نستطيع التعرف على التكيوين العيليي 

بطابعييه وعانييت ميين جرائييه  لسييكان هييذي الجزيييرة الييذي أث يير فييي حييياتهم فطبعهييا
 الكثير 

يظهر ذلك جليا  واضحا  عليى ميدى تياري   : ميلهه اىل الثواة والتمضد:األوىل

الجزيرة، فالثورات والفتن لم تهيدأ إال لتشيتد وليم تسيكن إال لتثيور ثيورات داميية 
تضييطرب لهييا أركييان الجزيييرة قليييا وذعييرا  كمييا حييدث فييي ثييورات العبيييد علييى 

وثوراتهم ضد اليوط والعرب والفرنسيين، وقد أقبح هذا  (1)انالفينيييين والروم
الميل لديهم أسلوب معاملة ونمط حياة، فهيم يسيتنجدون بال رييب والطيارئ ضيد 
الحيياكم المحتييل، ومييا أن يهييب لنجييدتهم وينيييذهم ميين عييدوهم حتييى يبييدأوا ثييورة 

ث لهم مع جديدة ويبعثوا بطلبات االستنجاد إلى من يرون فيه أهال  لذلك، كما حد
اليييوط والرومييان، وكييذلك عنييدما ذهييب فيمييي مسييتنجدا  بييالعرب األ غالبيية فييي 

 الييروان 

فهم عند الحاجة يسيتكينون وفيي ظيل الثيورة يخضيعون  وميا أن تسينح لهيم 
الفرقة حتى يعودوا إلى أسلوبهم في الثورة والتمرد، وقد حقيل ذليك ميع فياتح 

ب اإلسالمي وانتقاري عليهم طلبوا قيلية أسد بن الفرات فعندما رأوا شدة الجي
األمان من أسد عند محاقرته ليلعة الكرات  وقد اجتمع بها خلق كثير فخادعوا 
الياضي أسد بن الفيرات فيي الميراودة عليى القيلح ودفيع الجزيية حتيى اسيتعدوا 

وال بأف مين اسيتخدام الحييل والمخادعية والظهيور  (2)للحقار ثم امتنعوا عليه 
بل البدء بيالثورة كميا فعليوا ميع فيميي أو أوفيمييوف فييد قب ليوا بمظهر المستسلم ق

األرو بييين يديييه وظيين أنهييم قييد أسييلموا لييه قيييادهم  فخادعييه أهييل ققييريانة 
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وال حاجييية لتعيييداد الفيييتن التيييي قاميييت قبيييل مجييييء العيييرب والتميييرد  (1)وقتليييوي 
 (2)والثورات بعد مجيئهم فهي ال تحقيى لكثرتهيا  ويكفيي أن نيذك ر بيابن قرهيب

الييذي رفييو الوالييية  عليييهم وهييرب خوفييا  ميينهم، ولكيينهم أجبييروي وعاهييدوي، ثييم 
نيضوا العهد بعد ذلك فأسيروي وقييدوي وأرسيلوي إليى المهيدي ليييتص منيه نتيجية 
خروجيييه عييين طاعتيييه ودخوليييه فيييي طاعييية الخليفييية العباسيييي، وكيييذلك األكحيييل 

ائيل مين اليوالة والقمقام من بني أبي الحسين الكلبي، إلى جانب ذلك العدد اله
الذين تعاقبوا على والية الجزيرة، وهذي الظاهرة تقياحب دائميا  منياطق ال لييان 
واالضطراب والثورات، وقد كان الوالي يتولى زمام األمر، وما يكاد يستير فيي 
واليته حتيى تثيور أماميه العيبيات وتبيرز فيي وجهيه التناقضيات، ثيم تبيدأ الثيورة 

ث أتيى، كميا فعليوا ميع الحسين بين أبيي خنزيير عليه فيسجن ويييد ويعاد مين حيي
حين انيضوا عليه وعزلوي ثم قيودي وأرسلوي إلى المهيدي واعتيذروا عين فعليتهم 
هذي بسوء سيرته، فيبل المهدي عذرهم وول يى علييهم والييا  آخير  وفيي كثيير مين 
األحيان كانوا يولّون اليوالة ويطلبيون مين الحياكم التيابعين ليه إقيرار هيذا اليوالي 

لى والية قيلية، فهم من جانبهم ليم ييأمنوا جانيب المحتيل مهميا أبيدى لهيم مين ع
النقييح والمشييورة، ومييع ذلييك فيييد أضيياف لهييم العييرب عناقيير جديييدة للثييورة، 
فالمنازعات بين اليبائل العربية بعضها ببعو مين جهية، وبيين العيرب والبربير 

بلد األقليين، هيذي من جهة أخرى، وبين هؤالء والعبيد، وبينهم جميعا  وسكان ال
المنازعات العقبية والشعوبية ومعارضية كيل فرييق للحياكم اليذي سييأتي حتميا  
ميين الفريييق اآلخيير يطمييع فييي الحكييم ويييرفو أن يسييودي ال ييير، وهييذا بالنتيجيية 
دفعهم إلى ثيورات أطاحيت بحكيام وأتيت ب ييرهم فيي دوران مسيتمر، جعيل هيذي 

 ا  معيشيا  في حياتهم القفة ت لب عليهم وتثبت لهم حتى أقبحت نمط

في ظل غياب نظام اجتمياعي متكاميل ومهييمن عليى  الثانية: اليفَعة انادسة:

حياة الناف تنعدم الييم ويسود االنفالت، ويتعلق أنموذج الحياة بالماديات، ونحين 
ن، فنرى أمما  نسمع قخب الحياة العالي في قيلية من خالل ما كتب عنها ودّوف

وأجناسا  متنوعية، وأرضيا  خييرة معطياءة، وقيناعة  شتى، وحضارات متعاقبة،
نشييطة، واقتقييادا  مزدهييرا ، وثييورات دامييية، وحروبييا  مسييتمرة، كييل هييذا الخلييط 
جنح بالناف إلى المادية، وهذا ما يحدث فعال  فيي مثيل هيذي األحيوال، إذ ينقيب 
اهتميام النيياف علييى الماديييات يريييدون أن يعيشيوا ليييومهم، وقييد سيياعد علييى ذلييك 

وات التي كانت تيوم بين الفينة واألخرى، فتعيود محملية بال نيائم واألسيالب ال ز
وال لمان والجواري وبالتالي ازدهرت مجيالف الشيرب واليرقص وال نياء، وفيي 
ظل هذا التنوع الهائل ان مف الناف في الملذات والعبث، وقد ظهر ذلك جليا  في 
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لته أقيالم األدبياء، ونجيد حياة قيلية االجتماعية فنطيت بيه ألسينة الشيعراء وسيج
ابن حوقل يقفهم باإلغراق في المادية إلى درجة نف رته منهم فأطلق عليهم أقيبح 
ر حياتهم بالمجون والفسق والبعد عن الجادة  وسيكانها اليذين ليم  القفات، وقو 
يقفهم األسفار من وراء بهيمية غامرة أللبيابهم وغفلية عين الحييوق والمواجيب 

م، وقول من الحق بعيد    وبها رباطيات كثييرة عليى سياحل ظاهرة في معامالته
البحيير مشييحونة بالرييياء والنفيياق والبطييالين والفسيياق متمييردين شيييوخ وأحييداث 

ثم يضيف ابن حوقل في وقف أهيل قييلية وفسياد ميروءاتهم  (1)أغثاث رثاث 
وذهاب أخالقهم زاعما أنه  ليف بالبليد عاقيل وال فاضيل وال عيالم بالحيييية بفين 

فنييون العلييم وال ذو مييروءة وال متييدين وال الييب عليييه الرعيياع، وأكثيير أهلييه  ميين
  (2)سياط أوضاع ال عيول لهم وال دين كامل 
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 الحالة الثقافية
 

 أشعة الثقافة اإلسالمية:- 1

ما أن تم للعرب السيطرة على قيلية بجمييع أقيياعها وقالعهيا، وبسيطوا 
يرتهم األوليى بيالتزود مين العليوم نفوذهم فوق ربوعها وتالعها، حتى عاودوا سي

فييي شييتى أقيينافها، وبييدأوا أول مييا بييدأوا بييالعلوم اليرآنييية، ومييا يتعلييق بهييا ميين 
قراءات وروايات، وفيه وسيرة وحيديث، كييف ال؟ وهيم فيي أرو جدييدة وبيين 
قوم غرباء، وقائدهم إلى الفتح كان فييها  وقاضيا  على ميذهب اإلميام ماليك حييث 

ه إلييى قيييلية بعييد الفييتح وظييل كييذلك حتييى قامييت الدوليية نيييل هييذا المييذهب معيي
الفاطمييية، فحاولييت عيين طريييق ِوالتهييا نشيير المييذهب الشيييعي، ومميين قييام علييى 

وكييان ميين  (1)توطيييد مييذهب اإلمييام مالييك فييي قيييلية  دعاميية بيين محمييد الفييييه 
رجال سحنون، وولي اليضاء بقيلية فيي أييام بنيي األغليب، وقيد سيبيه فيي هيذا 

هـ حييث قيال فييه زييادة هللا  221ابن أبي محرز الذي توفى سنة  المنقب أحمد
 يييا أهييل الييييروان لييو أراد هللا بكييم خيييرا  لمييا خييرج ابيين أبييي محييرز ميين بييين 

وكأني بأبناء قيلية قد تيالُّوا علومها، فخرجوا فيي طليب العليم إليى  (2)أظهركم 
ا إليى جانيب الفييه بالد المشرق وإفريييا واألندلف وعيادوا إليى بالدهيم، فاشيت لو

بتدريسه، وأجازة تالميذهم، فهذا ثابت الفييه القييلي ييدرف عليى عبيدالحق بين 
ن مجموعة (2)هارون الفييه ، وعبدالحق هذا حج وليى اإلمام الجويني بمكة، ودو 

  وإلييى جانبييه كييان (1)ميين األسييئلة، وإجابيية الجييويني عليهييا وقييد أثبتهييا فييي كتيياب
ليطاع فيال عنه   العابد أبو بكر عتيق بن عليي بين السمنطاري الذي ذكري ابن ا

داوود المعييييروف بالسييييمنطاري، أحييييد عبيييياد الجزيييييرة المجتهييييدين، وزهادهييييا 
العالمين، وممن رفو األولى ولم يتعلق منها بسبب، وطلب األخيرى وبيالغ فيي 
الطلب، وسافر إلى الحجاز فحج وساح في البلدان، من أرو اليمن والشيام إليى 

خراسان، وليى من بهيا مين العبياد، وأقيحاب الحيديث والزهياد، أرو فارف و
فكتب عنهم جميع ما سمع، وقن ف كيل ميا جميع، وليه فيي دخيول البليدان ولييياي 
العلماء، كتاب بناي عليى حيروف المعجيم، فيي غايية الفقياحة، وليه فيي الرقيايق 

                                                 

   222ص 1  ابن عذارى جالبيان الم رب في أخبار الم رب (1)
   129ص - 1ج -نفف المرجع  (2)
   129ص - 1  ابن بشكوال جكتاب القلة (2)
مسائل للشي  عبدالحق بن محمد بن هارون القيلي ضمن مجموعة مخطوطة بدار الكتب  (1)
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لفييه وأخبار القالحين كتاب كبير لم يسيبق إليى مثليه فيي نهايية المالحية، وفيي ا
 فعبيد الحيق والسيمنطاري  (1)والحديث تيأليف حسيان فيي غايية الترتييب والبييان

كانا بحق مدرسة قائمة في الفيه، وعليى أييديهما نبيغ تالمييذ الفييه فيي قييلية ثيم 
انتشير بخييروج بعضييهم إليى األنييدلف والم ييرب، فأخيذ عيينهم واشييت لوا بتدريسييه 

لته الميدارف الفيهيية فيي ومع ذلك فليم تقيل هيذي المدرسية إليى الحيد اليذي وقي
المشرق بل ظلوا ييرون فيي اإلميام ماليك، وكتابيه الموطيأ األسياف الكيافي اليذي 
ليف لمستزيد عندي زيادة وبجانب الفيهاء كان حفاظ الحديث، ومن أشيهرهم ابين 
الفحام الذي رحل إلى المشرق في طلب اليراءة وله تأليف حسن سيماي  التجرييد 

ك مين األعيالم المشيار إلييهم بالبنيان فيي حفيظ الحيديث ، وهنا(2)في ب ية المريد 
ميينهم أبييو عبييدهللا محمييد بيين علييي المييازري الفييييه المييالكي المحييدث وقييد شييرح 
اي )كتيياب المعلييم بفوائييد كتيياب مسييلم( ولييه أيضييا   قييحيح مسييلم شييرحا  جيييدا  سييم 

 وميييين اليضيييياة المحييييدثين عميييير بيييين (2) إيضيييياح المحقييييول فييييي األقييييول 
  

ومن الزهاد النساك أبو بكر  (1)ذي استوطن تونف وولي قضاهاخلف بن مكي ال
القيلي  وكان من كبار النساك والفضالء الفارين بيدينهم     فيارق قييلية بليدي 
ر هللا رؤيتييه،  وجيال بيالد األنييدلف فنيزل قرطبيية خاميل الشييخص نابيه الييذكر تِيذّكف

اقتقيادي، قيد وتدعو إلى الخير مجالسته، ويذكر بالقالحين هديه فيي انيباضيه و
ف   ير  ترك الناف جانبا ، وقنع بأدنى معيشة ميتقيرا  عليى أخرجية قيبية تني يى حف

   (9)آبائهم يعلمهم اليرآن متعيشا  باليل الذي يؤثر به 

وقد كثرت المساجد كثيرة غريبيه ولعيل ذليك راجيع إليى شيدة االرتبياط بيين 
وظيفتيه باإلضيافة  المسجد وتعليم الفيه وعليوم الييرآن والعربيية، فالمسيجد كانيت

إلييى كونييه دار عبييادة مكانييا  لتليييي علييوم اليييرآن والعربييية، وفييي ذلييك ييييول ابيين 
حوقييل عيين كثييرة المسيياجد وتعييددها  وبقيييلية ميين المسيياجد     نيييف وثالثمائيية 

    (6)مسييجد ولييم أر لهييذي العييدة ميين المسيياجد بمكييان وال بلييد ميين البلييدان الكبييار 
ة إليى  أن اليييوم لشيدة انتفياخ رؤوسيهم كييان ويرجيع ابين حوقيل سييبب هيذي الكثير

يحب كل واحد منهم أن يكون له مسيجد ميقيور علييه ال يشيركه فييه غيير أهليه 
وغاشيته وربما كان إخوان منهم متالقية دارهما متقياقبة الحيطيان وقيد عميل 

                                                 

   119-111ص 2م 1  ياقوت الحموي باب السين والميم وما يليها جمعجم البلدان (1)
   169-161ص 2إنباي الرواة على أنباي النحاة  اليفطي ج (2)
   112ص 2انظر وفيات األعيان ج (2)
   616المكتبة القيلية من ابناي الرواة ص (1)
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  قد يكون ميا قاليه ابين حوقيل عين هيذي الكثيرة  (1)كل واحد منهما مسجدا  لنفسه 
اجد فيه شيء من القواب، فنظرة التبياهي والتفياخر ال يخليو منهيا في عدد المس

زمييان أمييا أن يكييون هييو السييبب وال شيييء غيييري ففييي ذلييك م يياالة، إذ قييد يرجييع 
السبب كما أسلفنا إلى زيادة اإلقبال على التعلم، وهيذا ميا شيهد بيه الكثييرون مين 

إننا نجد المدرسية  أن أبناء قيلية كانوا يتوافدون على أمكنة التدريف بكثرة، بل
النموذجية التي لم تعرف في ذلك الزمان وهو وجود عدة مدرسين فيي المدرسية 
الواحييدة يتنيياوبون إعطيياء الييدروف، وهييو نييوع ميين التخقييص لييم يعرفييه ذلييك 
الزمان حتى أن هذي القورة ليم تعجيب ابين حوقيل وسيخر منهيا وجعلهيا مطعنيا 

مسية معلميين فيي مكتيب واحيد على أهل البليد فييال   ومين أرث ميا رأيتيه بهيا خ
 وهيذا  (2)يعلمون القبيان شركاء متشاكسون على باب عين شفاء يرأسهم شيي 

اإلقبال على التعلم لم تشهدي قيلية فيي  اليداخل فييط بيل إن أبناءهيا وفيدوا عليى 
شييتى أقييياع العييالم اإلسييالمي ينهلييون ميين علومييه، وإذا مييا علمنييا أن حليييات 

أن  -مع هذا اإلقبال الشديد على التعلم  -استطعنا  الدرف كانت تعيد في المساجد
د  نفسير هييذي الكثيرة فييي عيدد المسيياجد، كميا أننييا ال نشيك فييي أن اإلنسيان إذا تفيير 
واستوحب أعلى من قوته ليستأنف بيه، بيل إنيه فيي بعيو األحييان ينظير إليى 
ى مين عزائميه، فكييف بقييلية ؟ ذليك الث ير  ظله ويوهم نفسه بأن هناك من يييّوف

لنيائي المحييوط باألعييداء والطييامعين، فالشيك إذن أن شييعور المسييلمين يضييعفهم ا
وابتعاد الشية بينهم وبين أقطار اإلسالم األخرى، وخوفهم من عدوهم المتيربص 
بهم بين ظهرانيهم دفعهم إلى هذا العمل، وكأني بهيم وقيد فهميوا الحيرب النفسيية 

 هم وظهورهم وكثرتهم واإلعالمية، فكانت كثرة المساجد للتدليل على قوت

ثم تعدوا ذلك إلى العلوم الل وية، ولييف ي يرب عين البيال االرتبياط الوثييق 
بييين العلييوم اليرآنييية والعليييوم الل وييية، فإلتيييان األول البيييد ميين معرفيية الثييياني 
وإجادته، ومن أجل ذلك فتحت المدارف وكثر المعلميون والمتعلميون وأقيبحت 

ا كثير من األدباء والشعراء، منهم قاعد قيلية مركز فيو وجذب، فرحل إليه
الل ييوي، وابيين رشيييق الييروانييي، وغيييرهم كثييير، وأقييبح المعلمييون يشييكلون 
لكثرتهم طبية متميزة من طبيات الشيعب، وهيذا ييدلنا عليى ازدهيار التعلييم وميع 
ذلك يعود ابن حوقل ويرجيع سيبب ذليك إليى  فيرارهم مين ال يزو ورغبيتهم عين 

ث ر من ث ور الروم، وناحية تحاد العدو، والجهاد فيهم لم  الجهاد وذلك أن بلدهم
يزل قائما  والنفير دائما  منيذ فتحيت قييلية، وليذلك ليم يكين يعفيى مين الجهياد إال 
المعلمون، أو من بذل الفدية عن نفسه، أو تخلف مع رابطة السيلطان، فكيان مين 

                                                 

   119نفف المقدر ص (1)
   122-127  ابن حوقل صنفف المقدر (2)
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لك نيزع إلييى السيهل عليى مين يخشيى ليياء العيدو أن يتخيذ التعلييم حرفية ليه، وليذ
وال نعيدو الييول فيي أن ابين حوقيل قيد شيعر  (1)التعليم بلههم وحس نه لديه جهلهم 

بالكري لقيلية لسبب ما، ولظروف أحاطت به فيها، لذلك هو يرجيع كيل ظياهرة 
إلى غير حيييتهيا ودالالتهيا، واليدليل عليى قيدق هيذي النظيرة أن هيذي الميدارف 

جت الك ثيير مين أبنياء قييلية حتيى ضياقت بهيم، التي لم تعجب ابن حوقل قد خر 
فخرجوا في طلب العلم قوب األقياع المختلفية مين العيالم اإلسيالمي، وعيادوا 
يحملون اإلجازات في شتى فروع العليم، وقيد ظهيرت لهيم جهيود ل ويية ال بيأف 
بها، وتنامت حركة التيأليف نتيجية لهيذي النهضية التعليميية التيي عميت الجزييرة، 

   باء والعلماءشدي بين األدوظهر التنافف على أ

ومدرسيية ابيين البيير الل ييوي تشييهد علييى ذلييك وابيين البيير هييذا  ولييد بقيييلية 
ورحييل عنهييا فييي طلييب العلييم إلييى جهيية المشييرق وروى كثيييرا  ميين الل يية، ثييم 
به وأدناي،  استوطن قيلية وقحب ابن منكود قاحب مازر من مدن قيلية فير 

هيذا عليى غايية مين القييانة واليدين  وأكرم محله وأجل مثواي، وكان ابن منكيود
والزهد، وبل ه عن ابن البر أنه يشيرب الخمير سيرا  فعيز علييه ذليك وسيي ر إلييه  
إننا إنميا أردنياك لعلميك ودينيك وأردنيا منيك القييانة، وإذا كيان البيد مين شيرب 
الخمر فهذا النوع ببلرم كثير وربما يعز وجودي هاهنا، فخجل من قوليه وارتحيل 

ي مدينة من مدن قيلية، وأقام بها لإلفادة وكان موجيودا  هنياك إليى إلى بلرم وه
وأربعمائة وممن أخذ وأكثر تلميذي على بن جعفر بن عليي السيعدي  نسنة خمسي

وابن اليطاع هذا قاحب كتياب اليدرة الخطييرة وقيرأ  (2)المعروف بابن اليطاع 
اب تثيييف عليه كثيرون منهم الشاعر أبو العيرب القييلي وابين مكيي مؤليف كتي

وقد جمع فيه األخطاء الشائعة في قيلية منبها  عليها ومقمما  لها وقد  (2)اللسان
  (1)أشرف ابن البر على تأليف هذا الكتاب إشرافا  علميا  جادا  

وإلى جانب مدرسة ابن البر نجيد مدرسية الرقبياني وهيو  طياهر بين محميد 
 لبي يدعى الوزير، ليم يكين بن الرقباني القيلي الل وي من أهلها المييمين بها ت

فييي زمانييه أعلييم منييه بل يية العييرب وكالمهييا، ونثرهييا ونظمهييا، وكييان بيّفنييا  ميييدما  
   (9)جليال  معظما ، ققدته العلماء من كل مكان فليوا منه بحرا  خضما 

                                                 

   129-126قورة األرو  ابن حوقل ص (1)
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 96 

وقد قن ف القيليون التقانيف الممتعة في الل ة واألدب، التيي دليت عليى 
هدتها قييلية ومين هيذي الكتيب  مختقير عميدة ابين تلك النهضة الكبيرة التيي شي

وممن كيان مضيطلعا  بنييد الشيعر  (1)رشيق لعثمان بن علي السرقوسى القيلي 
وكذلك نجد كتبا  أدبيية كثييرة مثيل  الحاشيية عليى درة  (2)علي بن الحسن الل وي

ال ييواص وشييرح ميامييات الحريييري  واالشييتراك الل ييوي واالسييتنباط المعنييوي 
والدرة الخطيرة في شعر أهل الجزيرة، وكتاب المجميوع  (2)قيلي البن ظفر ال

وفوائيييد الشيييذور وقالئيييد النحيييور فيييي األشيييعار وكتييياب العيييروو  (1)األدبيييي
  (9)واليوافي

وبجانب هؤالء نجد كثيرا  من النحويين منهم علي بين عبيدالرحمن القييلي 
بييابن وعلييي ابيين إبييراهيم بيين الحسيين النحييوي القيييلي المعييروف  (6)النحييوي
  وقد وردت أكثر التقنيفات في النحيو تهيذيبا  لكتيب نحويية مشيهورة،  (9)المعلم

 (7)ثيم تليك الكتيب ككتياب أبنيية األسيماء واألفعيال (9)كتهذيب أفعيال ابين اليوطيية
   (12)واليواعد والبيان في النحو

ولم يتوقيف النشياط عنيد حيدود العليوم اليرآنيية والل ويية، بيل امتيد نشياطهم 
ئرة الفكر والثيافة بأجمعها، وال ي يرب عين البيال ذليك المؤليف الشيهير ليشمل دا

الييذي طبيييت شييهرته اآلفيياق وهييو كتيياب  نزهيية المشييتاق فييي اختييراق اآلفيياق  
للشيييريف محميييد بييين محميييد اإلدريسيييي واليييذي أل فيييه بنييياء  عليييى طليييب روجيييار 

البالد  النورماني حاكم قيلية وقد  رتبه على األقاليم السبعة وأورد فيه أوقاف
والممالييك مسييتوفية، وبييي ن المسييافات بالميييل والفرسيي  لكنييه لييم يييذكر األطييوال 
والعروو، وكان تأليفيه لهيذا الكتياب فيي منتقيف المائية السادسية ثيم اختقيري 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة ل يات، وقسيم إليى عيدة أقسيام حسيب  (11)بعضهم 
دان ومقيير واألنييدلف  األقيياليم، ميين ذلييك كتيياب  نزهيية الم ييرب وأرو السييو

والذي اسيت رق أربعية أقياليم مين كتابيه وفييه ييذكر  حقية كيل قطير وإقلييم مين 
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األمقيييار والييييرى والجبيييال واأل رضيييين المعميييورة والم ميييورة، وميييا بهيييا مييين 
الحيوانات والمعادن، والبحور والجزائير، والمليوك واألميم، وميا لهيم مين السيير 

   (1)والزي واألديان 

عوا في الطب والفلك والنجوم والهندسة وقينع األدويية   كذلك نجد من بر
 فييييأبو عبييييدهللا القيييييلي كييييان يييييتكلم باليونانييييية  ويعييييرف أشييييخاص العييييياقير 

وفييي الهندسيية نجييد الكثييير ميين المهندسييين والبنييائين، والفنييانين فييي  (2)واألدوييية 
الزخرفييية والبنييياء والنييييوب ومييين أشيييهرهم  محميييد بييين عيسيييى بييين عبيييدالمنعم 

، ميين أهيل قيييلية وميين أقيحاب العلييم بعلمييي الهندسية والنجييوم، ميياهر القييلي
وكثييرة ال تحقييى ميين العلميياء   (2)فيهمييا قيييم بهمييا، مييذكور بهمييا مييا بييين العلميياء

 والمؤلفين في كل باب وميدان 

هذا التيدم العلمي والفكري، وتنامي حركة التأليف، ليي تشيجيعا  كبييرا  مين 
بييدأ العييد التقيياعدي لالنطييالق ميين الجانييب حكييام الجزيييرة وأمرائهييا، وحييين 

العلمي، بدأ على الجانب اآلخر عد تنازلي من جهة الحكيم والسياسية، وميع ذليك 
فيد ظلت حركة الترجمة والتأليف وهجرة الكتيب والكتياب، والعليم والعلمياء فيي 

 دورتها الطبيعية 

ل ويكفي أن نذكر ابن اليطاع، وابن ظفر القييلي حتيى نعيرف العيدد الهائي
من الكتب التي أِلّففت في شتى العلوم، ويكاد ابن ظفر يييف بمؤلفاتيه شياهدا  عليى 
غزارة نتياج هيذي الجزييرة، حييث نجيد ليه تقيانيف فيي شيتى العليوم مين تفسيير 
ول ة ونحو وشعر، ومن ذلك  التفسير الكبير، وينبوع الحياة تفسير أيضا  وكتاب 

وأنبيياء نجبيياء األبنيياء، وسييلوان االشييتراك الل ييوي وكتيياب االسييتنباط المعنييوي، 
المطيياع فييي عييدوان األ تبيياع، واليواعييد والبيييان فييي النحييو، وحاشييية علييى درة 
ل شرح ميامات الحريري، والمختقر  ال واص للحريري رد فيها عليه، والمطو 
شرحها أيضا ، والتنييب على ما في المياميات مين ال رييب، وأسياليب ال ايية فيي 

بخير البشر ذكر فييه اإلرهاقيات التيي كانيت بيين ييدي  أحكام آية، وخير البشر
، وإكسير كيمياء التفسيير، وأرجيوزة فيي الفيرائو، ومليح الل ية ظهور النبي 

وهو فيما اتفق لفظة واختلف معناي، ومعاتبة الجرئ على معاقبية البيريء وغيير 
  (1)ذلك 
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 دور صقلية الثقافي:- 2

بيا خيالل الييرون الوسيطى كانيت ليف جديدا  على المثيفين أن نييول أن أور
على درجة كبيرة من التخلف الفكري واالجتماعي وشياء العيب المتمثيل بيالظلم 
السياسييي والفوضييى االجتماعييية والجهييل، وعلييى الييرغم ميين وجييود عييدة قييوى 
سياسية متقارعة إال أن أوروبا عاشت في حالة من الهمجية اإلنسانية والظيالم 

تييب التاريخييية واالجتماعييية فييي وقييفه بمييا فيييه السياسييي والفكييري، أطنبييت الك
 الكفاية 

وليييد كييان االنحطيياط الفكييري واضييحا  فييي كييل زاوييية ميين زوايييا الحييياة 
التييي جعلتنييا نتييرحم علييى  -األوروبييية ويظهيير ذلييك جليييا  فييي غاراتهييا الهمجييية 

خالل قرنين من الحيروب القيليبية الدمويية، وليم يكين هيذا االنحطياط  -الم ول 
قرا  على طبية، انما كان عاميا  فيي جمييع طبييات الشيعب العليية منهيا الفكري ق

والدنييية، وفييي ذلييك ييييول جوسييتاف لوبييون  ودامييت همجييية أوربييا البال يية زمنييا  
طويال  من غير أن تشعر بها، وليم يبيد فيي أوربيا بعيو المييل إليى العليم إال فيي 

ين ظهير فيهيا اليرن الحادي عشر وفي الييرن الثياني عشير مين المييالد وذليك حي
أنيياف رأوا أن يرفعييوا أكفييان الجهييل الثييييل عيينهم فولييوا وجييوههم شييطر العييرب 

هييذا ونجييد أن هييذا الييرأي يجمييع عليييه معظييم ميين  (1)الييذين كييانوا أئميية وحييدهم 
تقدوا للكتابة في هذا الموضوع بل  ويتفيق كثيير مين األوربييين عليى أن حالية 

ربييي حتييى اتقييلت أوربييا بالعييالم الجهييل واألمييية والتخلييف قييد سييادت العييالم األو
وقييد انطليييت أشييعة الثيافيية اإلسييالمية تسييطع علييى ال ييرب فيييدمت  (2)اإلسييالمي 

ذروة عالية من المبادئ والمعارف والعلوم فأنارت العيل البشري علميا ومعرفية 
وحضارة فأشرقت بنورها دجنة ليالي أوربا الحالكة، ومن هذا نيرى عظيم تيأثير 

ذي غط ى معظم أرجاء المعمورة فهم  الذين فتحوا ألوربة الحضارة اإلسالمية ال
ميييا كانيييت تجهليييه مييين عيييالم المعيييارف العلميييية واألدبيييية والفلسيييفية بتيييأثيرهم 

  (2)الثيافي 

وإذا كانت قيلية قد لعبت دور الناقل للثيافة اإلسالمية والحضيارة العربيية 
 ف فإن قيلية لم تكن تتمتع بيسط ولو ضئيل من العلوم والمعار

حيا  إن سياسة الموقع الج رافيي لقييلية قيد نبهيت عييون الفياتحين، فكانيت 
غرضا  لهيم وقنطيرة يعبيرون عليهيا مين الشيرق إليى ال يرب، ومين الشيمال إليى 
الجنوب، ومع ذلك فلم تتيوفر ليديها أسيباب الحضيارة، إذ ليم يتيرك لهيا الفياتحون 
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 نجيد سيكان هيذي الفرقة لتتوفر عليى هيذي األسيباب، فيال غيرو وال عجيب أن ال
 الجزيرة قبل الفتح اإلسالمي على درجة متيدمة من التمدين 

وليييد بييدأ المسييلمون نشيياطهم الحربييي فييي إيطاليييا بعييد احييتاللهم لقيييلية، 
دت الحمالت عبر مضيق مسينا إلى جنوب ايطاليا وهي المعروفة بيلورية،  فجر 

اقية فيي الحيروب وبدأوا كذلك في التدخل في شئون إمارات جنوب ايطالييا وخ
فكانت هذي  (1)األهلية بين اللومبارديين وكذلك عندما استنجدت بهم مملكة نابولي

االتقاالت الحربية هي التي نب هت أوربا إلى ما في أيدي العيرب مين كنيوز، إذ 
 إن العرب استولوا على قيلية فيي زمين كانيت تيتألأل فييه ميدنيتهم فيي الشيرق 

وقناعاتهم وعاداتهم وآدابهيم وطيرائيهم فيي الحكيم وال رب فنيلوا إليها علومهم 
 بيل إن  (2)وتسامحهم مع مخالفيهم في معتيداتهم فنشيت الجزيرة بهم أرج الفرج

نين لنا وأئمية لنيا سيتة قيرون   (2)جوستاف لوبون يعترف بأن العرب  كانوا ممدّف
ر وبتشوقهم للمعرفة وحب االستطالع لكل ميا هيو جدييد، وبنشياطهم الوقياد انتشي

التعليم بين أهل قيلية حتى أقبح في متناول الجميع، وقد أعدت ليذلك المعاهيد 
الكثيرة، وفتحت المدارف، وكثرت المساجد التي غقت بهيا قييلية، فبهير هيذا 
النور عيون األوربيين الذين تعودوا الظلمة كالخفافيب ومع ذلك فلم يهربوا منيه 

ييان الظيروف التيي كانيت تعايشيها بل بدأوا يتشوقون لمعرفتيه، وال حاجية بنيا لتب
أوربا في ذلك الحين، وال حاجة كيذلك إليضياح ميا وقيل إلييه العيرب مين تييدم 
فكري وعلمي في شتى المجاالت، فكلنا يعرف براعتهم فيي الطيب وعليو كعيبهم 
فييييي اآلداب والفلسييييفة، ومييييا اخترعييييوي وأوضييييحوي وشييييرحوي وأضييييافوا إليييييه 

ي الفنييون كالعمييارة واليينيب والتييزيين وترجمييوي، إلييى جانييب تسيينّمهم الييذروة فيي
والرسم والتقوير والنحت والموسييى وال ناء، لسنا بحاجة إليى تبييان ذليك ألن 
الشواهد كثيرة علمية وتاريخية وأثرية قديمة وحديثة، وقد اعتيرف بهيذي الحيييية 
الجمييع وكتيب كثيير مين المستشيرقين المنقيفين وغيير المنقيفين عين حضيارة 

ورها الكبيير فيي ييظية أوربيا، فمين أراد التيزود فليعيد إليهيا إذ العرب وأثرها ود
 أنها أوضحت هذا األثر من جميع جوانبه ومناحيه وبكل دقائيه وتفاقيله 

وليد تهييأت قييلية ألن تمثيل دور الناقيل النشيط والوسييط األميين فيي نييل 
لى أهمية الحضارة اإلسالمية إلى أوربا  وال حاجة بنا إلى الم االة في التوكيد ع

قيلية بوقيفها إحيدى الييوى التيي حفيزت النهضية األوروبيية )الريسيانف( فيي 
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ويؤكد ذلك أحمد شلبي في حديثيه عين دور قييلية فيي نييل  (1)أطوارها األولى 
الحضييارة اإلسييالمية فييييول   وكانييت مدنييية المسييلمين آنييذاك فييي أوج عظمتهييا 

لم اإلسيالمي وتعتبيير قيييلية فانسيابت إلييى الجزييرة ألييوان الثيافية والفيين مين العييا
وليم  (2)لذلك مركزا  هاما  من مراكز نيل الفكير اإلسيالمي والعربيي إليى ال يرب 

ييتقر هذا الدور على فترة الحكيم العربيي بيل إن دور المسيلمين الحضياري ليم 
ينيطع باحتالل النورمان لجزيرة قيلية فاستمروا في تأدية رسالتهم الثيافية مدة 

ميز دور قيلية عين غيرهيا مين اليبالد التيي فتحهيا العيرب ثيم طويلة، وهذا ما ي
اضطروا للخروج منها كما حدث في األندلف، ولعل السبب في ذليك يرجيع إليى 
تفهم ملوك النورمان لحيييية الحضيارة اإلسيالمية وانبهيارهم أميام عظمتهيا حتيى 

ابهيا أن ملوك النورمان لم يبيوا عليى حضيارة المسيلمين فييط بيل إنهيم تيأدبوا ببد
 (1)تعلم الل ة العربية وروجيار (2)وتعلموا ل تها وها نحن نيرأ أن فردريك الثاني

احتفظ بالنظام اإلداري واالقتقادي وأسيند كثييرا  مين الوظيائف العلييا للمسيلمين 
وفي ذلك يذكر ابن جبير عن الملك غلييام فيييول   ومين عجييب شيأنه المتحيدث 

على ما أعلمنيا بيه أحيد خدمتيه المختقيين  به أنه ييرأ ويكتب بالعربية وعالمته 
وبهييذا  (9)بيه  الحمييد هلل حييق حميدي وكانييت عالميية أبيييه  الحميد هلل شييكرا ألنعمييه 

أقبح ال الب عبدا للم لوب وأسر األسير آسري، فبدل أن تسود حضيارة ال اليب 
كمييا هييي العييادة سييادت حضييارة الم لييوب، فأقييبحت الل يية العربييية ميين الل ييات 

ث الالتينية واليونانية والعربية فضربت بها السكة وزينت الكنائف الرسمية الثال
واليقور بالحروف العربية وكذلك المالبيف وفيي ذليك يييول غوسيتاف لوبيون  
 يرى في نورنبر  رداء من الحرير كيان يلبسيه مليوك قييلية مطيرزا  بكتابيات 

كانييت كييذلك فييإن النيييد أو العمليية  (6) ( 1122هييـ )922كوفييية مييع تيياري  سيينة 
تحمل الطابع العربي وأن  أقدم وثيية إنما دونت فيي قييلية وأن أول قطعية نييد 
أوربية تحمل تاري  سكها باألرقام العربية إنما ضربت في الجزيرة قيلية( عام 

م وقييد وضييع الج رافييي العربييي العظيييم أبييو عبييدهللا اإلدريسييي خرائطييه 1129
ميا عنايية فردرييك الثياني بيالعلم المشهورة للعيالم آنيذاك برعايية روجير الثياني، أ

 الطبيعي فيادته إلى األخذ بناقر العلماء المسلمين في حيول متفاوتة جدا ، حيول 
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وعليم حفيظ  (1)الرياضيات وعلم األحياء، وعلم الحيوان، وعلم التنجييم والبيزدرة
القحة ولم يطبع المسلمون بطابعهم حركة قيلية العلميية فحسيب بيل طبعيوا حيياتهم 

وهنيا امتزجيت الثيافية اإلسيالمية باليونانيية والنقيرانية  (2)ة أيضا  بذلك الطابع اليومي
ولكن نسب التميازج كانيت متفاوتية إذ أن حيظ الثيافية اإلسيالمية كيان كبييرا  ومتمييزا ، 
ويوضح ذلك فيلييب حتّفيي فيي معيرو حديثيه عين مييام قييلية فيي نييل الفكير فيييول 

تهييأ لهيا أن تكيون الواسيطة فيي نييل حضيارة   كانت قييلية ملتييى ثييافتين ومين هنيا
العقييور اليديميية والعقييور المتوسييطة إلييى العييرب، أمييا سييكانها فكييانوا عنقييرين  
عنقرا  يونانيا  يتكلم اليونانية وآخر إسالميا  يتكلم العربية، وكان فيها فوق ذلك طائفية 

تعملة فيييي ميين العلمييياء البييياحثين يعرفييون الالتينيييية وكانيييت هيييذي الل ييات اليييثالث مسييي
المييدونات الرسييمية والبييراءات الملكييية كمييا كانييت شييائعة بييين أهييالي بلييرم المتعييددي 

م رأسييا  عيين 1162األلسيينة، ففييي قيييلية نيييل المجسييطي إلييى الالتينييية حييوالي عييام 
اليونانية بمؤازرة عالم قيلي يتكلم اليونانية اسمه يوجين البلرمي ويليب باألمير  وقد 

الثياني وخلفيه ولييم األول وكيان يحسين العربيية والالتينيية  لمع يوجين في عهد روجر
أيضا  وقد وضع نقا  التينيا  لكتاب العين العربي    وأعان كذلك على نيل كتاب كليلة 
ودمنيية ميين العربييية إلييى اليونانييية    وقييد نيييل كتيياب الييرازي الشييامل فييي الطييب إلييى 

ن سيالم وكيان ذليك تحيت طبيب يهودي مين قييلية اسيمه فيرج بي 1297الالتينية عام 
رعاية شارل األول وانتشير الكتياب فيي مخطوطيات عدييدة خيالل الييرون التيي تليت  
وهو المقنف الطبيي الوحييد اليذي نييل إليى الالتينيية فيي قييلية فييد اقتقيرت أكثير 
المقنفات المترجمة على الفلك والرياضيات ولم تكن الخدمات العلمية التي قامت بها 

من كل هذا فيد نشطت قيلية ومعها ميدنها وخاقية حاضيرتها  (2) قيلية قليلة اليدر
بلرم التي أدت دورهيا كيامال  فيي تييديم حضيارة اإلسيالم لل يرب اليذي كيان ال يعيرف 
شيئا ، وقد تألفت فيها الجمعيات واليدوائر المختلفية للتيأليف والترجمية وفيي ذليك يييول 

في بياليرمو  -والعربية والالتينية  اليونانية -جان بول  إن تأسيف دوائر مثلتة الل ات 
وإحداث الدراسات السيامية فيي طليطلية    أتاحيا ترجمية المخطوطيات المحفوظية فيي 

هيييذي الرغبييية العلميييية األوربيييية كانيييت بيييدايتها حيييب  (1)مكتبييات المسييياجد واليقيييور 
اسييتطالع ثييم تحولييت إلييى نهييم فييي فهييم هييذا التييراث الييذي خلفييه المسييلمون ورعيياي 

حتييى أن بعضييهم تييرك الوسيياطات وتعلييم العربييية لييييرأ هييذي األقييول  النورمانييديون
ويفهمهييا بل تهييا، لييذا ال غييرو إذا اسييتدعى ملييوك أوربييا وغيييرهم المتييرجمين والعلميياء 

 لترجمة روائع ما خلفه العرب من آثار فكرية هامة 
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 الفصل الثالث

 احلياة األدبية وعوامل التأثري فيها
 

ول اإلسييالم تحميل فرسييان الفييتح التيي حملييت معهييا مين إفريييييا انطلييت خييي
ثيافتها وحضارتها إلى قيلية، فكانت قيلية بذلك المجرى للثيافة العربيية التيي 

بت عبر إفريييا من المنبع في الشرق   تسر 

ولم يظهر التجاوب القيلي سريعا ، بل ظل فترة من الزمن واهييا  ضيعيفا ، 
ر اسييتيالل الشخقييية القيييلية فييي ظييل إلييى أ ن اسييتير المجتمييع، وظهييرت بييواد

 أسرة الكلبيين، التي بدأ األدب عندها يؤتي أكله 

وما إفن تم ذلك وازدهرت الحياة األدبية وظهرت آثارها فيي جوانيب الحيياة 
القيلية حتى نظرت لها عين طامع جديد، فواجهت هيذي النهضية نكسية خطييرة 

ورماني إلى أن انمحى آخر ومع ذلك فيد ظلت تؤدي دورها في ظل االحتالل الن
 أثر للمسلمين 

وقد قسمنا هذا الفقل إلى ثالثة أقسام، تعرضنا في اليسم األول ب ير إطالة 
للبييذور األدبييية األولييى فييي بداييية الفييتح اإلسييالمي، التييي اسييت رقت المائيية عييام 
األوليييى بيلييييل، وفيييي اليسيييم الثييياني عرضييينا التجاهيييات الشيييعر فيييي ميييرحلتين  

 نورمانية وعوامل التأثير فيه اإلسالمية وال

 وال القسه الثالث واأل"ري مكلميفا ع  مسرية اليفثض وعوامل التأثري في .

 

 البذور األدبية األولى
 

نعلم جميعا  أن الشعر ديوان العرب ، ينتيل معهم أينما كانوا وحيثميا حلُّيوا، 
سيد بين وإذا نظرنا إلى تركيبة األجنياف التيي توجهيت لفيتح قييلية تحيت قييادة أ

الفرات التي تكونت من  أشراف إفرييية من العرب والجند والبربر واألندلسيين 
نالحظ عليها أن اليلة من األ شراف العرب والكثرة من  (1)وأهل العلم والبقائر 

الجند البربري والفارسي، وهذي التركيبة ال تسمح بإنتياج فنيي سيريع إليى جانيب 
للجيب اإلسيالمي، وليم تتحيول سيريعا   أن قيلية كانت في عقر الفتح معسكرا
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إلى مجتمع عربي إسيالمي إال بعيد فتيرة ليسيت باليقييرة ، حييث تجياوزت ميدة 
الفتح وحدها أكثر من خمسين عاما ، وهذا ما مي زها مين غيرهيا مين المجتمعيات 
التي وقلها الفتح اإلسالمي، فتكونت فيها هيذي المجتمعيات بينفف سيرعة الفيتح، 

تتحيول إليى مجتمعيات تتيوالى فميا تلبيث هيذي المعسيكرات أن  إذ كانت الهجيرات
، ومقر، ويرجع بعو السيبب والشام، العراق  كما حقل في، عربية إسالمية

 إلى قعوبة االنتيال إليها وخطورته عبر البحر 

وتضطرب القيورة األدبيية خيالل هيذي الفتيرة ، وال تظهير بيذورها بجيالء 
جييع تلييزم القييمت المطبييق حييول نتيياج هييذي أمييام أعيننييا، وتكيياد المقييادر والمرا

الفتييرة التييي تتجيياوز المائيية عييام بيليييل ميين شييعر ونثيير، بحيييث  ال تسييمع شييعرا  
قيييليا  فييي مييدة خمسيية وثمييانين عامييا  طواهييا بنييو األغلييب فييي فييتح الجزيييرة 

وليف معنى قمت المراجع والمقادر وعدم ذكرها لشيء عن هذا  (1)وحكمها 
دلييال  عليى عيدم وجيودي، إذ البيد مين وجيود مثيل هيذا الشعر أو عدم سيماعنا بيه 

الشييعر، وخاقيية فييي ظييل ظييروف هييي ميين أنسييب دواعييي قييول الشييعر، فابتعيياد 
الجند عن األهيل واليوطن ، وشيدة الحيرب والجهياد، والقيعاب والمشييات التيي 

ة تضافر مجموعة واجهها الجند اإلسالمي، التي كانت تودي بحياتهم جميعا  نتيج
، واألعداء من الجانب اآلخير، وفيوق ذليك فالبحر من جانب، ولهممن األعداء ح

، وإذا كيان لنيا مين رأي مرو وقلة مدد، كل تلك الشك تبعث على قول الشعر،
فإننييا نيييول  البييد ميين أن شييعرا  قييد وجييد فييي هييذي الفتييرة اسييتنادا  إلييى الحيياالت 

بييرت المشييابهة، وأن جنبييات الجزيييرة قييد رددت قيييحات الجنييد اإلسييالمي، وأك
عواطفهم وسجلت مشاعرهم، إذ لو خليت هيذي الفتيرة حييا مين الشيعر لكيان ذليك 

، واشيتهارهم ولتناقضيت بشيدة ميع طبيعية العيرب (2) يتنافى مع طبيعة األشيياء 
بهيييذا الفييين واعتميييادي الوسييييلة الوحييييدة، والتعوييييل فيييي التعبيييير عييين مكنونيييات 

 خواطرهم وما يجول في نفوسهم 

طبيعة هذا الشعر الذي هو من نتاج فرسيان الفيتح،  أما إذا أردنا أن نتقور
الذين قدموا من إفريييا، فهيو يشيبه إليى حيد كبيير شيعر الجهياد اإلسيالمي، اليذي 
تمي ز بالحماسة في شكل ميطوعيات ققييرة يعبّفير بهيا الفيارف المحيارب تعبييرا  

الشيعر  ، وأحواليه المعيشيية، وإذا كيان هيذايا  قادقا  عين حاالتيه االنفعالييةوجدان
قدى، فهو قدى للشعر األفرييي حيث خرج، تييّفدي أقوله العاطفية، وتجمعيه 

 حولها 

بل غيرق فيي ، ر له أنه يبحر بعيدا  عن الجزيرةومع ذلك فهذا الشعر لم ييد  
، وأتت علييهم، وميع ها مع قائليه الذين غمرتهم الحرب، أو دفن فوق ترابمياهها

 تاجا  ال ييف أمام البحث العلمي ذلك يبيى هذا التقور قياسا  واستن
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وور ع هذا االضطراب وعد  وضوح الشخصية األدبية العربيلة يف صلقلية إىل   

 عاملني:

يد للمدافعين عين حرب الفتح التي تباطأ سيرها نتيجة القمود العن العاملل األول: 

م زمنيا  ، وحقيونهوقالعهم، مواقعهم  نوا في، الذين تحق  الجزيرة
 إلى تعّسر فتحها على المسلمين  ، مّما أدىطويال  

، إلسيالمي المسيتير عليى أرو الجزييرةتيأخر ظهيور المجتميع ا العامل الثلاني: 

نتيجة الفتن والخالفات بين األجناف التي فتحت الجزيرة مين جهية 
وبينها وبين السكان األقليين من جهة أخرى، إلى جانيب ذليك ميا 

وقربهييا ميين ل إليها،سيبق وقلنيياي ميين بِعجيد الجزيييرة وقييعوبة االنتييا
، وهذا ما أشار به الفييه سحنون عندما استشاري زيادة أرو العدو

؟ حنون   كم بينها وبين بالد اليرومهللا في غزو الجزيرة ، فسأل س
  قيال  ومين ان مرتين وثالثة فيي النهيار ويرجيعقالوا  يروح اإلنس

ت   لييو كنييت طييائرا  مييا طييرقييال ناحييية إفريييييا  قييالوا  يييوم وليليية  
   (1)عليها 

ودليل وجود شعر في هذي الفترة وقول ققيدة ألسير أغلبيي اسيمه مجبير 
بن إبراهيم بن سفيان وقد  كان واليا  على عسكر بمسينا وخيرج مهاجميا  قلوريية 
فأسييري الييروم  وهييي ققيييدة وجدانييية يشييكو فيهييا ميين تقيياريف الزمييان أمييال  

  (2)بانفراج ال مة ومطلعها

 لرر ا فلرل  الررهاضو أال ليرمل  تررلضا مرا ا  

 

 بإ"وانيفررررا سرررررا  ررررريواكو وسرررررا   رررررضو  

، ه جوارحيه، وميا تِكنُّير هذا الشاعر عما يجول بنفسيهوفي هذي اليقيدة يعبّف  
، وما يتمناي، وهذا الشعور الِمعب ير عنيه فيي هيذي األبييات ال يخيرج عين وما القاي

ه، سمت وجدانيات غيري ممين تركيوا إفرييييا ولحييوا بجييب الفيتح  فيقيف حالي
ق الشمل وال ربة، فييول   وما آل إليه، وما فعلته به رحى النوى من تفرُّ

 للرررل  الررر ا ن  ارررى مررر  ا ررر ِّ سواررر ا 

 

 وفررررض   عرررر  أسررررول  ا  مسارررر  ال ررررضًّ

 و"لَّرررررر  ابرررررضاايه  م ررررر   نررررراا  ُ و م ررررر    

 

 وأعلى ع ا مواى ف ل لر  السرحضو  

 سو ررتِّضو أاررل  اأُلا ررضر ال  ررولر ُأا ررضرا ه     

 

    ا  اأُلا ضر ال ا رل ه  اأُلا رضو  على مول 

ونسييمع شيياعرا آخيير ميين شييعراء الفييتح الييذين ذهبييوا مييع الجيييب اإلسييالمي  
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ييول من ققيدة ال تختلف عن السابية، فهي أبييات وجدانيية تعبير عين الشيكوى 
من ال ربة والمرو، يرسلها إلى أهله في وطنه األقيلي واقيفا  حاليه، وميا آل 

 فييول  (1)إليه من بعد عن األهل

 ترررررررررضبملو الرررررررررهواء  علرررررررررى غيض ب رررررررررة 

 

َرل     بليررررررررهال عرررررررر  اأُلا ررررررررلر واُنيف رررررررر

 وكييف ررررررملو ا ا مررررررا ت ررررررضرب ملو الررررررهواء     

 

 م  ي ت رررررررررررملو بان س رررررررررررو  وانيفرررررررررررهلر  

 فقررررره صررررراا  ترررررضبئ  رررررضِّ الرررررهماء  

 

 ونقرررررررررر ر الل اجررررررررررة والُقس رررررررررر لر 

لى هذا ما وجدناي من نقوص لبواكير الشعر في قيلية، وافتيارنا الشديد إ 
نقييوص شييعرية زميين الفييتح والعهييد األغلبييي فييي الجزيييرة، ال يييدل علييى عييدم 
وجود شعر، بيدر ما يؤكد ضيياعه وعيدم وقيوله، وهيذي الظياهرة البيد لهيا مين 
تفسير، فالباحثون ييفون أمام تفسيرها حيارى، فالدكتور إبراهيم الدسوقي يييول  

نقيوص الشيعرية الموثيية  والحق أن الدارف لألدب يفتير افتييارا شيديدا  إليى ال
التي قيلت هناك والتي ترجيع إليى عقير الفيتح، ولييف الم يرب بيدعا  فيي ذليك، 

  حيا إن قييلية ومقير  (2)فإن المأثور من شعر مقر في تلك الفترة نادر جدا  
والم رب واألنيدلف ليسيت بيدعا  فيي ذليك وقبلهيا العيراق والشيام عاشيت الشييء 

؟ هيل يكين مميثال  لحركية الفيتح، فلمياذا اء ليمنفسه، بل إن النيزر اليسيير اليذي جي
قق ر الشعر عن التحدث عن وقف معارك الجهاد أمام الحماف الديني، فضاع 

؟ أم أن الشيعر اليذي قييل سييط لمهللة المكبرة للنقرقداي في خضّمف األقوات ا
 فوق أرو المعركة باستشهاد أقحابه؟ أسئلة كثيرة تظل تدور بال جواب 

إن مرحلة والدة الشعر في قيلية قد اكتنفها ال موو، إال  ومع ذلك نقول:
أن النتف اليليلة التي تمثل بواكير هيذا الشيعر تبيين لنيا أنيه شيعر وجيداني، يعبير 
عن  الشيوق لليياء األهيل واليوطن، والشيكوى مين النيوى وال ربية، ويقيف فيي 
بعو جوانبه قورا  خاطفة عن الحرب واألسر، وما يالقييه الجنيدي فيي أرو 
المعركة، وما يعتمل في قدري ويحف به، وأنه كان شعرا  تيليديا  لشعر الم رب 

 الذي هو بدوري قدى للشعر المشرقي 
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 اتجاهات الشعر في مرحلتيه وعوامل التأثير فيه
 

 المرحلة األولى:

 ظهرت اجتاهات ثالثة يف هذه املرحلة بوضوح يف الشعر الصقلي وهي:

يبليييية، واالسيييتيرار وظهيييور الشخقيييية االتجييياي المحيييافظ، والشخقيييية ال
القيييلية وقييد مث ييل االتجاهييان األول والثيياني قييورة ميين قييور الشييعر العربييي 
بأقالته ونزعة أفرادي إليى المحافظية واالعتيداد بيالنفف واليبيلية، وميع ذليك فييد 
يت والت شيدُّد، أّميا الشخقيية اليبليية  ظال محدودين، فالمحافظة لم تقيل حيد الت زمُّ

هر ذلك الظهور الحاد الذي يل ي الفرد والوطن والمعتيد في سبيل اليبيلة، فلم تظ
ييا االتجيياي األخييير فيييد مث ييل الميييل إلييى االسييتيالل والشييعور بييالوطن وجس ييد  وأم 

 النهضة القيلية خير تجسيد 

- 0 - 

وقد سار الشعر في بداية أمري مسيرة تيليدية، ونهج نهجيا  محافظيا ، فسيرت 
والمعاني اليديمة، واأللفاظ والتراكيب ال ريبة، فنجيد تقيويرهم فيه تلك القور 

للبادييية والظعيين، وذكيير القييحراء والناقيية واألطييالل والرسييوم والوقييوف بهمييا 
   (1)يظهر ذلك من قول ابن اليطاع اوالبكاء عليهما كم

 صرررررررررررررررررررررررررراي   وا أارررررررررررررررررررررررررر ا 

 

 

  ا دسااوارررررررررررررررررررررررررا ُفق ُ رررررررررررررررررررررررررا

 وامسلررررررررررررررررررررررررررا أبثكمررررررررررررررررررررررررررا   

 

 مرررررررررررررررر  يررررررررررررررررهسثها  ضفررررررررررررررررا

، سير التلمييذ بمعارضتهم، والسير على نهجيهم يترّسمون األقدمينبل إنهم  
على درب أستاذي هذا التأثر بالشعر الذي جاء من المشرق إليى إفرييييا فقييلية، 
ظييلج الخميييرة التييي أخقييبت وأثمييرت، فهييذي األقييول التييي احتييذاها الشيياعر 

نفسييي، القيييلي تمييثال  ومحاكيياة  وتيليييدا  هييي أقييول وراثييية وعرقييية، وشييعور 
واعتداد وأقالة وانتماء، فهذا الفيييه أبيو الياسيم السرقوسيي يعييدنا إليى عقيور 
الجيياهليين، وأمييراء البيييان القييحراوي فييي وقييفهم الظعييائن والقييحراء حيييث 

  (2)ييول
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 وبيررررررهاًء ُ   ررررررض   اا امررررررل كأ ررررررا 

 

 ارررررو التحرررررض االأ أنررررر  غرررررريو أاررررر      

 مررررضن هلرررريف هه فيهررررا غررررهاة  مالرررروا    

 

 ل مثرررل  السررر ا  ر ررروا فررررئ  فررروق اآ

يه   بل هم ييتفون أثر المشيرقيين فيي أوقيافهم، ويحياولون االبتعياد عميا ِوّجف
إليهم من نيد، فهذا عثمان بن علي بن عمر الخزرجيي القييلي يييول   قيال فيي 

 مختقر العمدة وقد ذكر قول الشماخ   إذا بل  تني وحملت رحلي  

 وما نا    ب  أبو نوا  م   ول :

 ِ   ا  بلَّترررررررررررررت أ رررررررررررررول ليفرررررررررررررا 

 

 لقررررررره أصرررررررتحمل مررررررر  بررررررراليمن

 فلرررررررره أجللررررررررو للتضبرررررررراك  رررررررر    

 

 وال  لررررررمل أتررررررض ى بررررررها الررررررومن  

 :ا... ثه  ال ولئ   يهة أوهل 

 ا ي ُلرررررررمل  فللم رررررررمل  ال ررررررر اد  ايررررررري 

 

 و ب كرررمل  ف ررري ض ا األاررريل  مسررري   

 ويررررها بهررررا يرررراد  يررررها بررررئ لليفاررررون     

 

 لكررررررررر   ميفرررررررررا  رررررررررام   و تررررررررري 

 ُ ت ررررررررل  موحتِّرررررررر    وا ا احلتيرررررررر و أااد 

 

 ج ل ررررل  ال  ررررضاق  اىل انمرررراا  اررررتي   

اذكر فيها خطابي الناقة واحترست مما يؤخذ على الشماخ بأخذي من مذهب  
 أبي نواف 

 وا ا ب ُلت رررررررمل  انيض م رررررررى ُفت س ررررررري      

 

 

 ا   ُلرررري    سوحرررروجو  ُأاررررواو ا يرررري    

 .       (1)وانضم ى حييى ب  متيه ب  انلَ" 

ا االتجاي المحافظ يظهر في تعليهم بالمشرق كميا كيان األندلسييون بل إن هذ
  (2)حيث قال ابن حزم

 انررررا الر ررررم  ًّ ال جرررروِّ الللرررروار مرررريفرية 

 

 ولكرررر  عرررري  أك م للررررئ  الت ررررض لو

فهم كذلك ينظرون إليى حييث تبيز  الشيمف، إليى المشيرق، فنيرى الشياعر  
زي المعزيية المعيروف عبدالرحمن بن أبيي العبياف اإلطرابنشيي فيي وقيفه لمنتي

بالفوارة يتوقف عندما رأى نخلتين ال يريد أن يبرحهما، ألنهميا ذكرتياي بأقيوله 
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   (1)المشرقية فييول

 واليفخلتررراك كمرررا ت رررُقنر  اات خ ُل رررا  

 

 ي ررر  ا  اللرررهن ي   ررريفا ميفيلرررا م ررريف هوهو    

 أو است رررررررررررة ع ل ُقت هومرررررررررررا فت ررررررررررراوال   

 

 س ست حسرررررياكر هييفررررروك  مررررر  ست ررررروا هو   

 ت رررررئ   رررررض ا  بلرررررض ا  ارررررقيتوما سرررررا   ل 

 

 ص ررررو ل  احليررررا بتواصررررل  ال سو  ررررض او  

َ مرراك ونلتمررا    اويفِّيتوم ررا ... ون ل تومررا أم رر   ال

 

 كررررررل  االمررررررا  ئ و احلررررررواد و نوررررررو او

فهييو يييدعو لهمييا بالسييييا والعيييب الهنيييء، ومييا شييد  نظيير الشيياعر هنييا ليييف  
 ه األقلي منظر النخلتين بل حيث موطن النخل الذي هو موطن

ويظهر التعلق بالموطن من خالل ت ني الشعراء بينفف األمكنية التيي ت نيي 
بها الشعراء اليدماء، فهم عند ذكرهم لمراتع قباهم ومنازل بالدهم ال يذكرونها 

، وحوميييل واليييدخول، كيييالرقمتين  ئها بيييل يسيييتعيرون لهيييا أسيييماء منيييازلبأسيييما
وطرفيية وغيرهمييا ميين وغيرهييا، ميين تلييك التييي وردت فييي شييعر امييرئ الييييف 

  (2)شعراء الجاهلية واإلسالم، وفي ذلك ييول يعيوب بن علي الزبيدي

 مترررى م يف ُق رررئ عررر  ناهضسرررو انرررهام و 

 

 وارررر ن دسرررراا مرررر  اوررررُليمى ب  رررر و  

 ومل سترر   مرر  اررلمى وال مرر  وصررال ها    

 

 اررررون ٍا ررررض  عيفرررره اهل ررررود  س ررررال و 

 أال بررررررُأبئ ملررررررُو ال ا رررررر و بررررررل برررررر     

 

 هررررررا ال ا رررررر ووجررررررو  يسرررررراك ُغي تت

 ضرل ملو عرر  الر رك ون غررهاُة م ح ملرروا   

 

 فرررأههضا  التلرررون الرررهمو و اهلوامررر و  

 أال ُلي رررررمل  ترررررلضن والَمررررراكو م رررررضق     

 

 أأسامويفررررررررررا بررررررررررالض  م ت ي  ر اواجرررررررررر و 

بل إن ابن حمديف يتأذى ممين يلوميه عين ذكير تليك األمياكن وأييام الحميى  
والبكياء عليهيا، وييرى  وهو يقر على الوقوف بتلك الرسيوم ، ويطييل الوقيوف

   (2)ذلك من الوفاء فييول

 يترررررى مترررررى برررررن اللرررررون فررررراالج ض  ر 

 

 

 ُلو مرررررال   فمرررررا أمرررررضا  ال مسرررررملئ   

 وحيرررررُو لرررررو كيفرررررمل  وفيارررررال مل م قيرررررل   

 

 وحيرررررررُو ال مترررررررو  ب ض ا ررررررره  بلقررررررر ر   
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 واررررو احلمررررى ا ررررق يال ألسارررراار احل م ررررى 

 

 فاناهررررررررررا ولأررررررررررمل  ونأررررررررررا م ض جرررررررررر ر  

 األارررررىمالرررررُو ال متكرررررئ بكررررراًء ب  

 

 برررررررررن ااررررررررروا  و ب رررررررررو الئ أابوررررررررر ر  

 برررررررررأدم   برررررررررن ا  ررررررررروكر يورررررررررواا    

 

 وأد مورررررررر   علررررررررى ا ررررررررهود وو أرررررررر ر  

وليست هي المكانية التي تظهر في هيذا السيمت المحيافظ، بيل إن األسيلوب  
يعضد هذا الرأي، وتيوية تلك األلفاظ بعينها التي يردّدها الشيعراء، حتيى أسيماء 

اء يوردونها في أشعارهم، فسلمى وسيعدى وميية هيي النساء التي ت زل بها اليدم
التي تش ل بالهم، ولمع البرق إذا بدا من الحجاز يثيير أشيجانهم ويعيذبهم، فتمثيل 
الوطن األقلي في ضمائرهم ظل شعلة لم تنطفيئ عليى البعيد، فهيذا أبيو الحسين 

  (1)علي ابن بشرى ييول من شعري واقفا  البرق

ٍر مرر     كًضابرها الرر قو مرر   رور احل ررا

 

 بسررلمى واررلهن والترر كضو سيف رر و   

 سلررررولو علررررى لرررروكر الررررهًّجى فكأن رررر و     

 

 اوررررريوىا علرررررى ٍاقر الثيرررررال  مقلأررررر و

 فل لأرررررر  ب ررررررض ق  ع رررررر  ل  القل رررررر   ن لورررررر و     

 

 ُأكيررررررلًّ موحرررررر ِّ بررررررال وقر مول رررررر  لو  

ولم يكن تمثُّل القيليين هذا ميتقرا على تلك المحافظة في المعاني وذكير  
نهم استخدموا نفف األغراو واأللفياظ، ورسيموا عليى منيوالهم فيال األمكنة بل إ

نكاد نميزها عن مثيالتها في المشرق والم رب، وخاقة ذلك النهج الذي ساروا 
عليه من معارضة لكبار الشعراء، فابن حميديف يتمثيل أبيا نيواف فيي خمرياتيه، 

  (2)بل ويعترف بأخذي بمذهبه فييول

 اأ"ررررر او ِررررر  ا   احلُكمرررررئ  فيهررررر

 

 وكيف  أميرلو عر  ُغرضار احلكريهر    

فِهييو يعييارو كبييار الشييعراء، أمثييال المعييري الييذي عارضييه فييي ققيييدته  
  (2)الالمية التي مطلعها

 أجوم رررل  علرررى بوخ رررلر التررروانئ وا رررالو  

 

 

ًا بررر  ال رررالو      م اءلرررملو بااررره  ال س ررر

وهي من ققائدي الوجدانية الخاقة، التي يعود فيها إلى نفسه وذكرياته في  
مرابعه وبين أحبابه، كذلك نجد ميال  إليى هيذي المعارضيات عنيد بياقي الشيعراء، 
فهذا أبو محمد الياسيم بين عبيدهللا التميميي يييول فيي إحيدى ققيائدي راسيما  عليى 
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 منوال المتنبي في ققيدته 

َ ار مررأمئ اللررَا هو      علررى  رره ار أاررل  الل رر

 

 (1)ومأمئ على  ه ار الكضاار انكراااو 

 :(2)حممه ا ا متحهثال ع  اإلفضنج وم واال انلضكةثه سقول أبو  

 ا لي   ع  اإلفضنج اك  ت ه مل واا رم لى 

 

 

يرررهسًثا ُكيف ر رررضر الرررض و ار والرررضواو   

 نررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراعهو

 

 أمونررررررا ولكرررررر   بالررررررهاو ر أارررررراواا  

 

 ولكررررر  أمييفرررررا والسررررريوىو عرررررَا هو

 على كلِّ مركولر  ال ضسه  كأن مرا  

 

  وا ومررررررر و ع يف ررررررره  ال رررررررضاد   رررررررواد او 

  ا مررا ع ررُ  م يفاررا علررى الظَّه ررضر فرراا       ا 

 

 ُفُلررررري    ب ليرررررًها ُأك  م  رررررري  القررررروا  هو  

وهييذا الميييل إلييى تيليييد فحييول الشييعراء ميين امييرئ الييييف وطرفيية وزهييير  
والمتنبي وأبي العالء وأبي نيواف وغييرهم، سينة وطرييية اتبعهيا مين قيبلهم فيي 

 ب وغيرهما األندلف والم رب، حتى ضج بها ابن بسام وابن الخطي

- 4 - 

وقد ظلت األجناف التي دخلت ميع الفيتح محافظية عليى شخقييتها اليبليية، 
ولييم يييتم االمتييزاج واالنتسيياب إلييى األرو القيييلية إال متييأخرا  نسييبيا   وأكثيير 
الشعراء إذا اعتبرنا نسبتهم ينتسبون إلى يمن ففييهم الكلبيي والمعيافري واللخميي 

نييياك شيييعراء مييين قبائيييل أخيييرى كيييالت لبي واألنقييياري والزبييييدي واأل زدي، وه
والتميمييييي والسييييعدي والهاشييييمي، وشييييعراء ميييين بربيييير كيييياللواتي واليرقييييودي 

  وظييل كييل شيياعر ميينهم يمثييل هييذي القييروح اليبلييية واالنتسيياب  (2)والمكالتمييي
إليهيا والتعقييب لهمييا  وإن لييم تكيين الخقيومات بييين اليبائييل عنيفيية مثلمييا كانييت 

، وفيي ذليك (1)في شيعر أميراء بليرم مين الكلبييين  باألندلف، وتتجلى هذي الروح
  (9)ييول األمير عمار بن المنقور الكلبي مفتخرا  

 جنررررررره مقرررررررولو: لقررررررره اأسرررررررملو اجرررررررال 

 

 مثُلررررررو مرررررر  س مرررررراك   ومررررررا أب ررررررضاو 

 أل   رررررررررمل  و رررررررررا    التمرررررررررضاا  يترررررررررى   

 

 كأن ررررررررُو مرررررررر  ا دااررررررررا ال أمرررررررراكر  
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 اىل كررررررره  ا اهل ررررررروا علرررررررى انيفاسرررررررا

 

 لررررررراكروكررررررره اررررررر ا التلرررررررضًّا لل   

 فقلررررررملو هلررررررا: ا ررررررململو بكررررررلِّ تررررررئء  

 

 جتررررررررراكر    ب ك لررررررررر ِّو ُلررررررررره  ُأا رررررررررم  

هذا االفتخار باليبيلة نسمعه عند آخيرين، فيابن القيبا  يفتخير بيوميه عليى  
  (1)الطريية اليديمة فهم الذين يأخذون بثأرهم دون أن يثأر أحد منهم فييول

  رررررومى الررررر س   ا ا السررررريفابوي أنررررررُأا   

 

 مررررر  ع رررررثرير  ارررررحا تالدوك  السرررررحال  

 
 بض رررررمل صرررررواامهه وأم رررررضا  ال  ُلرررررى  

 

 ع ُلقرررررررال كثضثررررررراا احليرررررررا انت  رررررررضر  

 
 ضس  فرررررررررر  سقرررررررررراًد ومرياورررررررررره الرررررررررروام

 

 وال رررررررررامكن    م ي رررررررررض  وبقي رررررررررضر  

 وانررررررررررررانلن  ْررررررررررررااوه أك سوض م ل ررررررررررررى 

 

 ارواحلرررررررررامسن  لكرررررررررل  داء  س ل ت رررررررررض

 
ي ال يقيل إليى حيد وهذا االعتزاز اليبليي يظيل ييدور فيي حيدود الفخير اليذ

التعقيييب الميييييت، ودون أن يقيييحبه فيييي الميابيييل التعيييرو لليبائيييل األخيييرى، 
فرفعتهم ال ييابلها ضعة اآلخرين كما كان التعقب اليبلي بحدته التي ت و مين 
قدر اآلخرين، فابن اليطاع يعتز بيومه الذين سادوا الورى بكيرمهم وشيجاعتهم، 

مي علو الناف بالبيذل واإلقيدام يييول فيي فبهاتين القفتين إلى جانب حسبهم السا
  (2)ذلك

  ررررر و بيفرررررو األغلررررر  ا ررررره نا الررررروان 

 

 

  رررررررررض ال بتررررررررر لر اليفا رررررررررلر التمرررررررررضر

 وال رررررضل  برررررالتيلر اىو   الل رررررهن    

 

 وال لررررررررر ر ال اللتاررررررررراا  بالسورررررررررم ضر

 ارك ُفخ ررررررررررررض اليفررررررررررررا و ع ُلو نررررررررررررااوهو 

 

 بالت رررررررررر  لر واإل ررررررررررهاار وال  ررررررررررت ضر 

  وواحلس رررررر   السررررررامئ الرررررر ا ماجورررررر  

 

 ال اامرررررررررة  اإلكليرررررررررل والت رررررررررضر  

 والتيرررررمل  مررررر  ا رررررل ه  ومررررر  "يفرررررهى   

 

 ُأكررررررضرا  ب رررررر اُو الت ي ررررررمل  واليف   ررررررضر  

 
- 3 - 
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وفييي ظييل أسييرة بنييي أبييي الحسييين الكلبيييين، حقييلت الجزيييرة علييى شييبه 
استيالل في أمورها، وشعر القيليون ببعو االستيرار بعد قضياء هيذي األسيرة 

لهيا الجزييرة، وبعيد االنتقيارات التيي حييوهيا  على الفتن التي كانيت تضيطرب
ضييد األعييداء، ممييا جعييل الييروم يرهبييونهم وييومييون بييدفع الجزييية للحسيين بيين 

، بل إن الحسن هذا عاد مين إحيدى غزواتيه فيي قلوريية  إليى رييو وبنيى (1)علي
فيها مسجدا  كبيرا  وسط المدينة، وبنى في أحد أركانه مأذنة، وشرط عليى اليروم 

نعون المسلمين من عمارته وإقامة القيالة فييه واآلذان، وأن ال يدخليه أنهم ال يم
نقراني، ومن دخله من األسارى المسلمين فهو آمن سواء كيان مرتيدا  أو مييميا  
علييى دينييه، وإن أخرجييوا حجييرا  منييه، هييدمت كنائسييهم كلهييا بقيييلية، وإفرييييية، 

دل علييى مييدى مييا وهييذا كلييه ييي (2)فييوفى الييروم بهييذي الشييروط كلهييا ذليية وقيي ارا  
 تمتعت به الجزيرة من قوة واستيرار في هذا العهد 

، حتييى ية، ونشييطت الحركيية الشييعرية فيهيياوتجلييت  بلييرم  حاضييرة قيييل
ضاهت بعو ميدن األنيدلف، ومث ليت حركية الهجيرة مين وإليى قييلية ازدهيارا 
شعريا ، ظهر أثري قويا  فيي التعبيير عين البيئية القييلية، وتحيول الشيعور اليبليي 

لى شعور وطني حميم، فعبر عن الحب لهذا الوطن، وعن وقف مرابعه، وما إ
ة، وبييدأ يظهيير االنتسيياب إلييى عايشييه ميين أحييداث وظييروف سياسييية واجتماعييي

، الييذي حييل محييل االنتسيياب إلييى اليبيليية فظهيير المييازري، والسرقوسييي، األرو
   (2)واإلطرابنشي، وبدأت تظهر التعابير الوطنية، فالمشرف بن راشد ييول

 ا عررى اىي اكيفرراى  ا َسررضة ارك  ا عررى 

 

 ارررروا  م ها ع   رررر و التررررضااس  بامرررروي 

   (4)بل اك ص اا انهل اامت مل بها  فاحللوانئ ميهل تيخ ا َسضة  ا  ل 

 ترررريخ القتيلررررة ف ررررئ ا َسررررض ة والأتررررى 

 

 ا ررررت ُقمل  هيفرررروك  احلااررررهس   أناموررررر    

 :(5)ث سقولأما اب  ْهس  ف  خيا    وم  اال "بت  الثتض" يي 

 و رررر  بيفررررو الث ت ررررضر الرررر س  ثوتورررروااوه     

 

 ا ا ع ت س ررررررمل  يررررررضل  هلرررررره م ت ت س ررررررهو

 
                                                 

   112ص 1انظر كتاب العبر  البن خلدون ج (1)
   191ص 9التاري   ابن األثير ج الكامل في (2)
مخطوط الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة   ابن بسام مخطوط بجامعة الياهرة عن نسخة  (2)

   129ص 1الجزائر ج
   77ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
   112ديوان ابن حمديف ص (9)
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وبيييدأت أوقييياف البيئييية القييييلية تظهييير مييين خيييالل وقيييف المتنزهيييات 
واليقور واألماكن المتعددة التي تحتويها، وظهر أثر ذليك عليى ألسينة الشيعراء 

نيييه خاقيية تيياج الدوليية وفييي نتيياج أقييالم األدبيياء، وميين حييول  ثييية الدوليية  وب
وقمقام الدولة، نشطت الحركية الشيعرية وتألييت  بليرم  فيي وقيت كانيت فييه 
الييروان تشع على من حولها، ففي ظل من االستيرار السياسي بإفريييية شيهدت 
الييروان نهضة أدبية، وفيي ظيل نيوع مين االسيتيالل السياسيي بقييلية، عرفيت 

نهضيتان متعاقيرتين حتيى لنسيتطيع أن بلرم حركة أدبية قوية، وكانيت هاتيان ال
ين اإلفرييييي والقيييلي كييان يييؤدي أقييوى  نيييول  إن العنقيير الم ربييي فييي الب يير 

  (1)أدواري في تاري  األدب العربي 

ويحيييط الشييعراء بييأمراء بلييرم، وهييذا الييرقم الضييخم الييذي وقييل إليييه عييدد 
نا بالدهشية الشعراء والذي نيرأ عنه في ما ذكر عن شعراء الدرة الخطيرة يشعر

واالست راب، فشعراء الدرة وقل عيددهم إليى أكثير مين مائية وسيبعين شياعرا ، 
بييل إن أبييا أسييحق بيين أغلييب قيياحب المختقيير ميين الكتيياب المنتخييل ميين الييدرة 
الخطيرة يختقرهم فيذكر سبعة وستين شاعرا ، فلو وجدنا لكل شاعر ققيدة أو 

ضيياع ذليك الشيعر يحيد  عدة ققائد أو ميطوعات ليرأنيا أسيفارا  ضيخمة، ولكين
من التعرف على تلك النهضة التي عاشتها بلرم، ومع ذلك فالنقوص الموجودة 
بييين أيييدينا تظهيير لنييا بعييو الشيييء رمييوز هييذي النهضيية، فنجييد حركيية دائبيية 
ومسييتمرة ميين وإلييى الجزيييرة، ويظهيير ثييية الدوليية كمشييجع ومؤيييد لهييذي الحركيية 

ث يييول ردا  عليى كتياب بعيث بيه وهو يشارك فيها، فنجد له مشاركة شعرية حيي
  (2)إليه بعو الكتاب

 يررررررررررراص  ى أك أ ي ِّرررررررررررضو فيمرررررررررررا 

 

 ستتتيرررررررر  الررررررررولئًّ مرررررررر  انلررررررررامئ  

 ُأنرررررا مررررروى  ِرررررا وعرررررهاو ولكررررر      

 

 تررررررررررررتلت  يررررررررررررواد و األسرررررررررررراا  

ويتحلق حوله الشعراء من كل حدب وقوب، فنجد شيعراء قييليين أمثيال  
ن ابين الميؤدب وابين عبيدون ابن الخياط، وابن الطوبي، ومن الشعراء المهياجري

السوسي، وابن قاضي ميلية وغييرهم مين اليذين كيانوا يتنافسيون فيي مدحيه طلبيا  
  (2)للنوال وتباريا في اإلجادة، فثية الدولة يوسف بن عبدهللا في نظر ابن الخياط

                                                 

   169العرب في قيلية  إحسان عباف ص (1)
   121ص 1شعراء الم رب مالخريدة قسم  (2)
   محمد النيفر  122ص 1عنوان االريب ج (2)



 99 

 ملرررررررررروأل م  ًّررررررررررهًّ األاا  ُ ت   ررررررررررتو و  

 

 (1)يترررررى مكررررروك   يلوهرررررا ُ ت قرررررا  

 مرررررررضن سترررررررَو برررررررأد ا ه  ال الل رررررررا ر 

 

 (2)ُلم رررررر   السرررررريوى  ب   س ررررررم   ب ُلقيررررررا

ويمدحه ابن قاضي ميلة بيقيدة فائية هي من عيون ققائد الميدح بيل هيي  
من أجّلف ما قيل في مدح ثية الدولة، لذا رغبنا في إثباتهيا حتيى نسيتطيع التعيرف 
على هذي الحركة التي وقلت مداها، ونستطيع من خيالل ذليك أن نتعيرف عليى 

  (2)لحركة ومشجعها، وفيها ييولرائد هذي ا

 أغررررررررض   رررررررراعئ سكرررررررراد نواليرررررررر و 

 

 

لكثرررررضة مرررررا سرررررهعو اىل الرورررررك ضر 

 جيحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفو

 

 ا ا  رررررر  أ"ل يفررررررا  ا ررررررل دميررررررة   

 

 و ج ررره نا ي ي رررا ملضوف ررر  لررري   خيلرررفو 

 وسقظاك ترال  الرت ب براللن فرالتقى     

 

 بك َّي رررر   مررررا سوض جررررى ومررررا ستخررررواىو

 يسااو على م  ناصر   الرهس   م رلمل     

 

  علرررى م ررر   اا ررر   اى متررر ىووارررر 

 سسررررررررراسضو و جيرررررررررراكر: اأن  وُفي ُلررررررررر    

 

 على يوك م    صضى  الضدان س ت ض ىو

 سررررضن اأسورررر و مررررا ال مررررضن عرررريو  ُغي ررررضر   

 

 وسترررضن بررر  مرررا لررري  سترررضن انثقَّرررفو

 ا عى اى م    مضعى ي مى الهس  ع ييفور   

 

 و س حمئ اوبى اإلا ا والليلًّ أغ رفو 

 عرره    ال م س ررض ل   احُلم رره  م لرر وم رر   و  

 

 واسلررررادو و ال  م ررررة  احليك ررررهر مو ررررفو 

وبعد هذا المدح فيي وقيف ثيية الدولية مين الجيود والكيرم واليرأي المتيييظ  
الميوفى بوعييدي، الحييامي لحمييى اإلسييالم، يبيدأ بييذكر شييجاعته التييي تنثنييي أمامهييا 

 قناديد األعداء مولية، فييول 

 ء  ا ت رررضال ُفت يف ث يفرررىو م ررر   س   رررضرلو األعرررها

 

 صررريفادس هاوه  والتررريلو باهلررراار مقررر ىو    

 امرررااوه  ِ رررضر ض ل   ررر   األا ا  اٍ     

 

 كررررُأكا الضوابررررى ميفرررر  باليف يررررل مررررهلفو

 كرررأك  الضدوسيفيررراا  ال ا و ن ررر ر ال ورررحى 

 

 أاا  ررررررهو ال  رررررراار مرررررر  اآلر مضجررررررفو
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 س لرررودو الرررهوج ى م ررر   ُلي ل رررة  وارررو أبررريلو  

 

 ح ى م    ن ق ل  ر   و ا رو  ُأك ُلرفو   و س ت هو ال ًّ

 و س ح  ورر و نرروا  الر ررم  ر برراليف ق ر ع رريف هوهو     

 

 ُف  ل ررررل الظأتررررا ال اررررام هره ال سكياررررفو

ٍ  ُفي ُلرررر     ُلهورررره  كررررلًّ عرررراا م يف ررررُو جرررراو 

 

 سسررررررا ل عرررررريفهه برررررراللوالئ فتحلررررررفو

 ا ا ما  ووا كرحال على ُ ض لر عام هره  

 

 قررررررضىووبلرررررروا مرررررر  االالا ُأن ر ررررررأيا  م

 فكرره مرر  أغرره الوجرر  عرراا  م ض ك ت رر و    

 

 واادسررررر   عثيفررررروك  وحليي ررررر و أكثرررررفو   

 للمررررضن لقرررره عادسررررمل ال اى  التررررا 

 

 اضرررا و و ُ ررره  أبليرررمل  مرررا اىي س ل رررضرىو   

 ف رررالتتهه  ال األا رررلر يترررى مرررضكت هوه  

 

 فيرررضادن وال األدسررراك يترررى    ررروا  

 فيرررا ث قيرررُة انيل رررو  الررر ا انيل ررروي ارررهم      

 

 صو أُلك تررراد  األعرررادا و سضصرررفوسورررضا

 و ا لرررررررة  بالس رررررررل ه  ن   ليرررررررو ج ل  رررررررض  

 

 ُفياُلرررُو مررر  عيررره  ب مل كرررنر ستحرررف  

ٍرل ررمل  موسررت هن فتررولئ وموض م  ررى      فمررا 

 

ُفت ك  ررررررررئ و موس ررررررررتوه عى ل خ   رررررررر    

 ُفت ك ر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفو

 

وتظهر إحاطة الشعراء بثية الدولة ال في ققيري فييط، بيل نجيدهم فيي حليه 
لواتيه ونزهاتيه، فهيا هيو أبيو محميد الحسين الطيوبي يقياحبه فيي وترحالة فيي خ

إحدى نزهاته بين الرياو المزهرة، فيسيأله ثيية الدولية أن يقينع ليه شيعرا  فيي 
  (1)ذلك، فيال بديها

 اوا  سوحررررررااو ال ررررررضىو ال ٍاضام رررررر    

 

ٍ ا ضام ررررررر     و سوهررررررريِّجو انررررررررتاق  مررررررر  

 سوت ررررررها بُأص ررررررُ ضر   ب ررررررواد ا  عات رررررر       

 

 أي م ضر   ُلظررررررى ٍفضام رررررر   و سوررررررضا برررررر 

هذي النهضة الشعرية لم تيتقر على المدح، بيل نجيدها فيي سيائر أغيراو  
 الشعر التي سندرسها في موضع آخر من هذا الباب 

 المرحلة الثانية:

الجديد الذين نجيدي فيي دراسية األدب العربيي فيي قييلية هيو أننيا نجيد أدبيا  
غيير إسيالمي، فيرغم اغتقياب عربيا  وحضيارة إسيالمية ألول ميرة تحيت حكيم 

النورمانديين للجزيرة واستيالئهم عليها، فيد ظل لألدب العربي مكانتيه الرفيعية، 
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واسيتمر فييي أداء رسيالته زمنييا  ليييف ققييرا ، وإلييى جانبييه كانيت العلييوم العربييية 
ل  أعمالها   والحضارة اإلسالمية تيدم أج 

 اليب، وإعجياب وترجع أسباب ذلك إليى سييطرة حضيارة الم ليوب عليى ال
النورمييان الشييديد بييييادة ملكهييم روجييار بهييذي الحضييارة، فيياحتفظ بنظييام اإلدارة 
اإلسالمي، وشجع العلم والعلماء، واعتمد على المسلمين في كل شيؤونه لميا لهيم 
من فضل وخبرة، وظلت قيلية على هذا الحال مدة قرن من الزمان فيي وضيع 

 جروا فريد، حتى ِشتّفتج المسلمون وتفرقوا وها

ويبين ابن جبير نفوذ المسلمين وقلة المليك روجيار بهيم هيذي القيلة التيي 
 جعلتهم موطن ثيته، فوالهم وأحسن معامالتهم وأ قرهم على دينهم ييول 

 وشأن ملكهم عجييب فيي حسين السييرة واسيتعمال المسيلمين    وهيو كثيير 
تيى إن النياظر الثية بالمسلمين ومساكن إليهم فيي أحواليه، والمهيم مين أشي اله، ح

   (1)في مطبخته رجل من المسلمين 

 عالقة الشعر بالحاكم:

الظيياهر أن روجييار كييان علييى علييم بالعربييية، فكييان هييو وابنييه يشييجعان  
الشعر ويستمعان إليه وإلى مدح الشعراء لهيم ويجيبيونهم علييه، وفيي ذليك يييول 

يكتييب ابيين جبييير عيين الملييك غليييام  وميين عجيييب شييأنه المتحييدث بييه أنييه ييييرأ و
بالعربية، وعالمته على ما أعلمنا بيه أحيد خدمتيه المختقيين بيه  الحميد هلل حيق 

  والييدليل علييى تيييبلهم   (2)حمييدي  وكانييت عالميية أبيييه  الحمييد هلل شييكرا  ألنعمييه 
للشييعر واالسييتمتاع بييه والمكافييأة عليييه، أن شيياعرا  ميين بنييي رواحيية انكسيير بييه 

سيل إليى روجيار فوقيف بيين يدييه مركبه فأسري رجال األسطول النورماندي وأر
  (2)وأنشدي مادحا  مستعطفا  

 بقيررررررمل  و وو ليررررررمل  الررررررض دن وكي يت  رررررر و 

 

 ووفقررررمل  للررررهنيا ووفقررررمل  ل ي" ررررضن  

 وميفها  ول : 

ٍ  وصررررتية       ومررررا بررررى اررررون أا  ع ررررو

 

كَغرررر   الُق ررررا الملررررضىو ال ورررريف     

 وال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررضا

 

 مرررررررررررضكتوهوهو واى سللرررررررررررهو أنهوررررررررررره   

 

 اللمرررضابأضررري  يرررالر ال سَسرررهو بررر     

 
                                                 

   221رحلة ابن جبير ص (1)
   229المقدر صنفف  (2)
 عن كتاف مسالك األبقار   192-192المكتبة القيلية ص (2)
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 م رررررالي  ال ضرررررضِّ وت رررررم ل  مور رررررت مل  

 

 أت ررها م رر   اأُلاررضن فيررا ُلي ررت هوه  ُأا ررضن

 ولررررو أنهورررره  ُأا ررررضن لكررررانوا بت ت ُ ررررة    

 

 فإنررررا لرررره س كيه  ال ن  ررررو و وال ن ل ررررضن 

فيطلق روجيار سيراحه بعيد أن يهبيه أميواال ، ويجهيز ليه مركبيا  للعيودة إليى  
 أهله 

عقير هيو ظهيور شيعر الميدح عليى غييري مين وأكثر ميا يمييز شيعر هيذا ال
األغراو، فكثير من الشعراء ميدحوا روجيار هيذا إميا ليضياء حاجية، أو طمعيا  
في نيل عطاء، أو رهبة ونفاقا ، وفي ذلك ييول محمد رضا الشبيبي  ويالحظ أن 
كثيرا  من شعراء قيلية مسلمين وعربا مدحوا روجار الفرنجي المسيتولي عليى 

ميين كثييرة مييا نظمييه الشييعراء فييي مدحييه ان لييه أي لروجييار  الجزيييرة، ويسييتنتج
ومييع أن   (1)مشيياركة فييي األدب، وأنييه يتييذوق الشييعر المنظييوم بالل يية العربييية 

المقادر لم تثبت هذا المدح الكثير حتى نستطيع أ ن ندلي بدلونا في الحكم عليه، 
الشاعر قيد  إال أنه ومن خالل شعر المدح الموجود بين أيدينا نستطيع اليول  بأن

ضاقت الحلية عليه، فالكثير من القفات التي كان يستطيع الجري من خاللها قد 
أغليت في وجهه ليذا فيإن الييارئ لشيعر الميدح فيي روجيار هيذا يجيد أن قيفات 

 المدح تدور حول ثالث معاني هي  الشجاعة والكرم والرفعة 

اديرال  فالراعض أبو ي ر عمض بر  يسر  اليفحروا ال رقلئ سقرول مر  ار يف  م       

 :(2)اوجاا

ٍ  موهيف ررررررره     ًّ لل رررررررهون ااترررررررَا  سهتررررررر

 

 

ًّ ال ك َّيررررررر   سررررررروا  جررررررر د     سهتررررررر

ًو ج تييف رررر     وس ررررئء ال الررررهجيوا صوررررت 

 

 ُفت خ ررالو ضرروء  الرررم ر م رر   يوسارراد       

 و م رررررررال و ا ررررررروٍاء  أااو "يام ررررررر     

 

 والرررررريف هو والقمررررررضاكر م رررررر   أو مرررررراد    

 وا ا األمررررررررواو مررررررررراب ه مل  ُفل ل   ررررررررت     

 

 "ررررررضأل سترررررريلو اررررررود اا ب مررررررهاد      

 و د ع ت ررررر  أاوالو اللرررررهن فضم رررررى ب هرررررا    

 

 ُلل ًتررررررررا م ُلُقت هرررررررررا هيت رررررررر  ُأغ مررررررررراد     

 وهللا ي فيير لهييذا الشيياعر فييي مدحييه الملييك الكييافر، ولكنييه معييذور إذ هييو  
   (2)مأسور 

                                                 

   19أدب الم اربة واألندلسيين   محمد رضا الشبيبي ص (1)
   229ص 2إنباي الرواة على أنباي النحاة ج (2)
   229ص 2المقدر السابق ج (2)
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هذي العبارة تظهر كيف كيان ينظير الييدماء إليى مثيل هيذا الميدح فيي المليك 
مسلم ال يستسيغ ذلك، ولهيذا أعرضيت المقيادر عين ذكير هيذا الميدح الكافر، فال

فالعماد األقفهاني يذكر في الخريدة عن ذلك بيوله   واقتقرت منها عليى هيذي 
مع الظميأ إليهيا، فميا أوثير إثبيات ميديح الكفيرة عجيل هللا بهيم إليى لفيح  (1)الن بة 

   (2)ناري المسعرة وهذا الشاعر معذور فإنه مأسور 

، مين خيالل وقيفه ليقيوري المسيماة ري القيلي يميدح روجيارلبثيونجد ا
  (2)بيقور المنقورية، فييول عن دولة روجار هذا

 ال دولررررررررررررررررة أا ب ررررررررررررررررمل  علررررررررررررررررى 

 

 دووولر انلررررررررررررررررررروو  الُقي   رررررررررررررررررررضرس ة 

ويعارو هذي اليقيدة ابن بشيرون المهيدوي فيعميل عليى وزنهيا ورويهيا،  
  (1)ويخبرنا بأن روجار هو ملك الملوك الييقرية

 وبهرررررررررررا اوج رررررررررررااو مسرررررررررررا اللوررررررررررر  

 

 م ل رررررررررررروي انلرررررررررررروو  الُقي   ررررررررررررضس ة   

ويخبرنا العماد األقفهاني بأن اليقيدتين طويلتان ولكنيه اقتقير عليى ميا  
  (9)أوردي في كتابه ألنهما في مدح الكفار

من خالل هذي المدائح اليليلة المختقرة نستطيع اليول بأن أسلوب اليقيدة 
النهج التيليدي في مدح أميراء المسيلمين، ولكين دائيرة في المدح يسير على نفف 

المعاني ضاقت من حيول الشياعر فاقتقير عليى معيان بعينهيا، ليسيت هيي نفيف 
وان  (6)المعاني التي مدح بها األمراء المسلمون كما يرى الدكتور فوزي عيسيى

كانييت تتضييمن بعضييها، وفييي ذلييك ييييول الييدكتور إحسييان عبيياف   ليييد انعييدم 
ني في اليقائد التيي تيدور حيول المليك النورمياني وأسيبابه، وماتيت الشعور الدي

  (9)كلمة الجهاد، فلم نعد نسمعها أو نسمع متعلياتها في الشعر 

وعلى هامب المدح لألسرة الحاكمية النورمانديية ليم نجيد إال ققييدة واحيدة 
  (9)في الرثاء ألبي الضوء سراج في رثاء ولد روجار ييول منها

                                                 

   الجرعة من الماء  الن بة (1)
   16ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   22نفف المقدر ص (2)
   21ص 1الخريدة قسم شعراء م (1)
   21نفف المقدر ص (9)
   212الشعر العربي في قيلية  فوزي سعد عيسى ص (6)
   299  إحسان عباف صالعرب في قيلية (9)
   299ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (9)
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 األا ررريف ى فأهلم رررمل  الرررهانا"ترررا الُقم رررضو 

 

 و م رررراد  مرررر  اللليرررراء  رررره وأاكرررراكو  

 أيرررررن اارررررتون ال يوس ررررريف    و ج  ل ررررر   

 

َا وأو ررررراكو     وماا رررررمل  بررررر  أو ررررراا عررررر

 خت  ررررررر  اسررررررر و اُنيفررررررروكر موخرررررررام    

 

 علررررررررى غررررررررضة  اك انيفرررررررروك  ُ ررررررررواكو  

 كررررر لو أغرررررضااو التورررررهوا س لوو يهرررررا 

 

 ا ا كململ  م  يراد   الرهاضر نوق راكو   

 ض "تا  والهنيا أهلممل  ومادا األاكاك ِوا اب  اوجاا  ثه ما ا بله فالقم 

 حلررررر   برررررأك  نتكرررررئ عليررررر  برررررأد مو    

 

 

 هلررررا ال مسرررريلر ا ررررهِّ  دوا  ومضجرررراكو 

 و رررررضقو أكتررررراد ومترررررضا أن يررررر    

 

 وملظيرررررهو أمرررررضال  ومكت رررررضو أت ررررر اكو 

 ومهتررررررا و أيررررررَاك  ومهمررررررئ مررررررهام      

 

َ اا وني رررررررضاكو   و مررررررر و ُأم ررررررروا  غ ررررررر

ج عليى وقيف إ  ذن بعد أن وقف حالية اليدنيا وميا حقيل لهيا بموتيه، عير 
قورة الحيزن وهيي قيورة باهتية تجميع إليى زييف العاطفية حشيدا  ضيخما  مين 
التعداد، فما معنى تحرق األكبياد وتميرو األنفيف وتكبير األشيجان؟ ثيم وأخييرا  

هيو ال ؟ ليف لها معنى إال جعجعة وونيران كثيرة ما معنى كل ذلك أفواي غزيرة
 يكتفي بذلك بل ينثني لييول 

 متكرررررررمل لررررررر  "يمامررررررر  و  ررررررروا  

 

 ونايرررررمل عليررررر   مضا ررررراا  ومورررررضااكو  

 وعررررراد صرررررهيلو ا يرررررلر ال هلوام هرررررا    

 

 ييفييفرررررا وعرررررافته   لي  ررررره  وأا اررررراكو  

 ومرررررا نرررررال ووا ق اأُلسرررررو االَّ لررررر  فلرررررو   

 

 داا  لتكررمل   تررل احلمررا  هر أغ  رراكو

ليه تبكييه، وتقيل المبال ية بالشياعر إليى  ِعدُّته في الحياة وأدواته المالزمية 
جعييل اليقييور واألغقييان تبكييي وتنييوح، وهييذي القييورة رغييم أنهييا مكييررة فييي 
الرثاء إال أنها كانت تيتقر على أقرب األشياء إلى المرثي، التي كانيت تالزميه 
دائما  كفرسه أو سيفه إذا كان فارسا  محاربا ، ومنبري إذا كان خطيبا ، وغير ذلك، 

تقل إلى ورق الحمائم واألغقان واليقور فتليك مين مبال يات الشياعر  أما أن
 التي جاء بها ليمأل القورة بألوان بارزة 

وتظل المبال ة خير رفيق للشاعر في دربه إلى نهاية اليقيدة فهو يختتمهيا 
 بوقف يوم موت ابن روجار فييول 

   اولررررر ووسرررررا سومررررر  مرررررا كررررراك أفظررررر 

 

 

 مرررررررررري و نرررررررررض   انرررررررررضو  ولرررررررررهاكو   
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 التلرررررث   ررررراا ميفادسرررررا   اكرررررأك ميفررررراد 

 

 حلرض  فه   ا ل و  رضا كمرا كرانوا   

 و ه ضاق اي  األاا برا ل ر والتقرمل    

 

 اجرررررال ونسرررررواكو (1)هوهو مضجرررررا ررررروعو

 وتررررررقمل  لررررررول ال جيررررررول واجلررررررمل     

 

 وأ ارررررراكو ب بررررررلو واا ررررررمل  ن ررررررو    

 ْا مررررال وكرررانوا ب ليررررت  ر اللررره ور بي ررررال   

 

  َ  ك غضبرراكوفلررادوا وارره ال م ل ررت  ر احليرر

واليقيدة بعيد قراءتهيا تشيعرنا ب يير قلييل مين التيليديية، فاألسيلوب يجيري  
علييى ذلييك اليينهج الييذي عرفنيياي فييي الرثيياء، ولكنييه يجييري ب ييير تلييك العبييارات 
واأللفييياظ والقييييور الدينييييية، فعبييييارات التأسيييي والتعييييزي واإليمييييان باليضيييياء 

حيب المعياني اإلسيالمية واالحتساب عند هللا، ليف لها مكان هنيا، حييث ضياق ر
علييى الشيياعر الخييتالف الييدين، فاضييطر للتعييويو أن يضيييق رحييب األرو 

 بالخلق يوم وفاة هذا القبي 

أما العاطفية فيال نيزعم أنهيا ضيعيفة، بيل نؤكيد أن الشياعر قيد تخليى عنهيا، 
 فجاءت ققيدته وقفا من األلفاظ والمعاني المكررة في مبال ة ممجوجة 

لية قييد منحييت جميياال  طبيعيييا  سيياحرا ، ثييم جيياء وال حاجيية لليييول بييأن قييي
اإلنسييان وأضييفى عليهييا ميين لمسيياته وذوقييه سييحرا  آخيير، فيييد ازدانييت قيييلية 
بمجموعة من المباني والمتنزهات واليقور، وال نشك في أن النهضة العمرانية 
قد بل ت أوجها في عهد الحضارة العربية، وجاء النورمان وسكنوا هذي اليقور 

ورا جديدة، استخدموا فيها مهارة المهندسين والبنائين المسلمين، وقيد وابتنوا قق
بهرت روعة المباني هذي عيول وقليوب الشيعراء، فوقفيوا عنيدها وقفيات شيعرية 
عاشت على األيام، فهذا البثيري يقف ققور المنقورية التيي ابتناهيا روجيار 

ة لهيذا البنياء فيعدد أوقافها، ويبين أجزاءها، ولكنه يعطي قورة خارجيية عامي
  (2)فييول

 و  ررررررررررررررررررررررررروا ميف رررررررررررررررررررررررررواسة 

 

 

 يررررررررض السررررررررضوا بهررررررررا ان ي رررررررر     

 أع رررررررررررررر  ِيفَهلررررررررررررررا الرررررررررررررر ا    

 

ٍرس رررررررر      رررررررره أكمررررررررل  الضْرررررررراكو 

 وانللررررررررررررررر  الَاارررررررررررررررئ علرررررررررررررررى 

 

 

 

 كررررررررررررل انتررررررررررررانئ اهليفهارررررررررررري    

   ِ  واساضررررررررررررررر   األنرررررررررررررررف  الررررررررررررررر

 

 عرررررررررادا بهرررررررررا الرررررررررهنيا ٍاي ررررررررر    

                                                  

   اختالطا  مرجا (1)
   22ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
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 (1)وأيارررررررررررررررررررررررررررود  ترررررررررررررررررررررررررررا  اوان   

 

   كوثضس ررررررررررررررر مهمرررررررررررررررى مياارررررررررررررررال

هييذي اليقييور المكتمليية البنيياء تحييوي إلييى جانييب منازلهييا الفخميية، مالعييب ف 
واسعة منظمة تحيط بها الحدائق ال ناء، ومن أ مام اليقيور تنطليق الميياي العذبية 

 من أفواي األسود الرابضة 

وال يضيف ابن بشرون شيئا  على هذي األوقاف السابية في ققييدته التيي 
  (2)هاعارو بها البثيري والتي ييول من

 ى ميف رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررواسة

 

 

 اا رررررررررررررمل بته تهرررررررررررررا التهيرررررررررررررة  

 وبق ررررررررررررضاا احلسرررررررررررر ر الت يف ررررررررررررا   

 

 والررررررررررركل والتررررررررررضى  اللليررررررررررة  

 وبويرررررررررررررررها وميااهررررررررررررررا الررررررررررررررر  

 

 غيرررررررررررهار اللويررررررررررروك الكوثضسررررررررررر    

 فقرررررررررررررره اكتسررررررررررررررمل جيف اموهررررررررررررررا 

 

 مررررررررررر  نتتهرررررررررررا يولررررررررررر  ب هري ررررررررررر   

ن وإذا ما انتيلنا من األبنية واليقور، إليى المتنزهيات فإننيا نجيد عبيدالرحم 
  (2)األطرابنشي يعجب بمنتزي المعتزية المعروف بالفوارة فييول

 فررررررروااة التحرررررررضس   َّلرررررررمل انييفرررررررى

 

 عررررريب س يررررر و وميفُظرررررض سوس رررررت ل ُظهو 

  يس ررررم مل  ميااوررررو  ال جررررهاول م س ررررل ة    

 

 سرررررررا يت ررررررر ا ج ض سانوه رررررررا انيت ُقسِّرررررررهو   

 ال مول تقررررى   ض س ررررو ملررررروي اهلررررون    

 

 ي هووعلررررررى "لي  ررررررو  للت ررررررض اا موخ رررررر 

وبعييد أن ينتهييي ميين هييذي الميدميية التيريرييية يبييدأ بييإيراد جزيئييات القييورة  
 معتمدا  على التشبيه في كل بيت فييول 

 وكررررررأك  مرررررراء ان  ررررررض غي  ر و صرررررر  و  و  

 

 دوا موررررررررر ال  والت سررررررررري ة ع يف ررررررررره او 

 وكررررأك أغ رررراك  الضسرررراار م اوُلررررمل  

 

 مضنررررررو اىل ا ررررررم و  انيرررررراة  وم ت س ررررررهو 

من هذي التشبيهات التي تكثر في الشعر القيلي ييف الشاعر  وبعد االنتهاء 
وقفييه طويليية عنييد النخلتييين  ألن النخليية بنييت القييحراء فهييي أقييرب إلييى نفسييية 

                                                 

 الشاذروان  قفة حول البناء متقلة به   (1)
   21ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   21ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
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 (1)الشياعر ميين أي شيجرة أخييرى سيواء أكييان عربيي األجييداد أو أفريييي النشييأة 
، بيل أت فإننا ال نشعر بأية زيادة تطروبيراءة هذي اليقائد الوقفية مرات ومرا

هييي ققييائد قيلييت علييى المييياف كمييا ييولييون، فهييي وقييف تيريييري يتنيياول فيييه 
، ويلييه دون أدنى قلة شعورية  ومهما يكن فيي هيذي األشيعار أمامه الشاعر ما

من ضعف في العاطفة واألسلوب فإنها التفاتة اسيتطاعت أن تجعيل مين الطبيعية 
افتيييدي الشييعر فييي  وهييذا مييا (2)القيييلية ذات اليقييور والمتنزهييات موضييوعا  

 العقر اإلسالمي 

هذي هي الموضوعات التي طرقها الشعراء فترة االحتالل النورماندي التي 
 اختقت بالحاكم من  مدحه، ورثائه، ووقف ققوري ومتنزهاته 

 الشعر داخل المجتمع اإلسالمي:

وبالميابل فإن نظرة إلى الشعر تحت االحتالل، ال من جهية الحياكم بيل مين 
كومين من المسلمين بعضهم ببعو فإننيا نجيد الشيعر ال يتقيدى لتليك جهة المح

المشكالت الكبرى التي واجهها المجتمع المسلم، فيأين ذليك التقيوير لتليك الفيتن 
؟ وأيييين تليييك الظيييروف لمسيييلمين وغييييرهم مييين الفئيييات األخيييرىواإلحييين بيييين ا

حتهيا االقتقادية التي ت يرت فنزلت بهم إلى درجة عبيد األرو يعملون في فال
ويدفعون الضرائب عليها، واألكثر من ذلك الحالية النفسيية للمسيلمين مين خيوف 
ورعب وقلق وعدم ثية بالمستيبل  كيل ذليك ال يمثليه الشيعر فيي هيذي الفتيرة وإن 

توضييح، كان هناك بعو اللمحات التي تذكر بعو ما ذكرنياي دون تقيوير أو 
كثيييار مييين األسيييئلة ؟ ال نيييدري وال نرييييد اإللمييياذا قيييمت الشيييعراء عييين ذليييك

 واالستنتاجات 

وإذا تعييرو الشييعر للمييدح والرثيياء والوقييف ميين جهيية الحيياكم، فإنييه قييد 
، وزاد عليهيا ا  فيميا بيين المسيلمين بعضيهم بيبعوتعرو لهيذي األغيراو أيضي

التراسل بين اإلخوان مين   ، وهو شعرمن ذلك اللون من الشعر االجتماعيشيئا  
، ثييم ذلييك التقييوير لجوانييب الحييياة الالهييية ، واستفسييار، وإجابييةاب، وعتييإهييداء

واالن ماف فيها، ومع ذلك فإن التيار الديني الذي كنا نراي متطرفا  بعو الشييء 
ويخفييت قييوته تحييت الحكييم ، لحكييم اإلسييالمي، بييدأت تنمحييي قييورتهفييي ظييل ا

، و  إذا اسييتثنينا ققييائد الرثيياء مييع أن المنطييق ييتضييي ضييد ذلييك، النورمانييدي
لدينيية تنمحيي فيي الشيعر اإلسيالمي الخيالص أيضيا ، حتيى لنجيد وجدنا القب ة ا

                                                 

   292العرب في قيلية ص (1)
   292نفف المرجع ص (2)
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 (1)أشييعار الفيهيياء ال فييي الحييب فحسييب بييل فييي المجييون وال ييزل ببنييي األقييفر 
ونجد كذلك ذكر ال لميان ووقيف الخميرة ونشيعر ونحين نييرأ هيذا الشيعر ب يير 
قليل من السخط والتشاؤم والتبرم من هذي الحيياة، مميا يوضيح ثييل وطيأة الحيياة 

  (2)على تلك الفئة المسلمة تحت االحتالل فعبدالرحمن المالطي ييول

 ا" ررررررررررررررو اك داررررررررررررررضرُو فررررررررررررررالُقهوه 

 

 

 مثررررررررررررل  الل ررررررررررررها بسرررررررررررر يكا  

أما عبيدالحليم السوسيي فبعيد العيز اليذي كيان فييه أقيبح ذلييال  ال قيمية ليه،  
يلبف الخوص ويذب اليذباب عين نفسيه، بعيد أن كيان ييذب األعيداء عين حيياو 

  (2)وطنه

 يررررالئ ال عكرررر ر يررررالئ عظررررااو   ل لَّ

 

 لررررري  خت رررررى علرررررى  وا األلترررررال 

 صضاو ال ا يوص ب ل ه  لرت ر اُ رواال   

 

 واعتمرررررررامئ برررررررأٍاق كالرِّرررررررهال 

  ِّ  ب ل رررره   ل الكيمرررراة  عرررر  ي ررررض ار الل رررر

 

 مررررررررريفقل   برررررررررئ لررررررررر لِّ الررررررررر وبال   

وهذا محمد بن عيسى الفييه يعطي قورة أشد إيالما مين كيل تليك، فياألمن  
، اليذي أقيبح يد الهروب والنجاة من هذا الجحييمودا  إلى درجة أنه يرأقبح مفي

م قيروف لشدته سييم النفف والجسد، لوال خوفه على أهليه ووليدي مين أن تمسيه
وتنالهم يد االحتالل ، فليف هنياك حيال أسيوأ مين هيذا الحيال اليذي يرييد  ،الليالي

  (1)وفي ذلك ييول ،دي عن ذلك سوى خوفه على أوالديفيه األب الفرار، وال ير

 سررا يررال  يررال  بسررقه الرريف   وا سرره 

 

  رره اود عرر  واد مرراء االم رر ر والضترره   

  ررررره  يهمررررر و الليرررررالئ عررررر  م رررررضف    

 

 اىل اليف ررررراة  بقيررررره  األارررررلر والولررررره 

 ولررررو أميفررررمل علرررريهه  بلرررره مويف   ررررضال     

 

 صضى  الليالئ لُقو ا  عرَمِ جلرها  

دة وطأتها على كاهل أولئيك اليذين هذي النتف على قلتها تبين ثيل الحياة وش 
 يعتنيون هذا الدين الم اير لدين الحكام 

ولييوال ذلييك الرثيياء الييذي نجييدي فييي ذكيير مناقييب رؤسيياء المسييلمين، وبعييو 
ققييائد المييدح لعييدمنا تلييك المعيياني اإلسييالمية وذلييك الشييعور الييديني، الييذي كييان 

تمثّفيل هيذا الينفف  يسير في ققائدهم، فمثال  ققائد الرثياء التيي قيليت فيي هيؤالء

                                                 

   299العرب في قيلية ص (1)
   21ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   99ية مستخرجة من معجم السفر للسلفى صأخبار وتراجم أندلس (2)
   12ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف  العماد األقفهاني م (1)
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  (1)الديني، كيقيدة الفييه عيسى بن عبدالمنعم القيلي والتي يستهلها بيوله

 جررررل ان ررررال وجررررلًّ ا  رررر   أولرررر و  

 

 فررررراحلَك أ"رررررضو مرررررا  مرررررى وأوليررررر و    

 
 :(2)و  يهة وله  حممه الِ سقول ميفها

َاوا فررراك انررروا  يرررته  علرررى الررروان  ملررر

 

مررررروافى بررررر  اآجرررررالو ال الو رررررمل  ا  

 سوق   ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى 

 
ك لو جنه   يهة الراعض عثماك ب  السوائ ال اثاء بلرل اىاراء انسرلمن ال    

 :(3)ا َسضة ييث سقول ال أوهلا

 اي َّررر  اكرررالو انلرررالئ باألارررى ايلررر و   

 

 

 وا  َّرررا او رررودو الللرررى اللرررالئ مهررره    

 فيفرررررررا ئ مسررررررراءاا األارررررررى موت ُقرررررررضالو  

 

 او ررررضلو مسررررضاا  السررررضوار ليفررررا ترررر َّ 

 :(4)    يهة أ"ضن ال الضثاء سقول ميفهاوحملمه ب  عيسى ال قي 

 جرررراءا م  كررررة الضضررررواك مللمررررةل 

 

 

 بأنرررررررر  ُيفرررررررراكر ا يل رررررررره  مضم رررررررر و

 و ررررره أعرررررها لررررر  أعمالررررر  غيضفرررررا     

 

 فيهرررا ألن ررر ر أارررلر الُ   رررلر موض متررر و  

 انرررررررواو واد  وكيرررررررلا اليفررررررررا ر وااد و   

 

 و رررره اأو و ع يانررررا بلرررره مررررا ا ررررم لوا

  ونرررررالوا متت رررررة مرررررا  ررررره  ررررره موو  ُلررررر    

 

ٍ ا عورروا   ُفلرر  برر  ي   ررهوا م يف رر و الرر ا 

هييذي اليقييائد تمثييل ذلييك اليينفف اإلسييالمي، ميين ذكيير جنييان الخلييد وال ييرف  
وذلك اإليمان باليضاء والحسياب، وهيو ميا نفتييدي فيي ذليك الميدح والرثياء اليذي 

 دار حول الحاكم 

اني أما في المدح فنلتيي أيضا  ببعو تلك المعاني اإلسالمية إلى جانيب معي
المدح العامة، فقفات مثل البر، وعدم إخالف الوعيد، والحميية، والنقييحة هلل، 

  (9)تدور في أشعارهم وذلك كيول أحدهم

 بررررررض فلرررررري   الوعررررررهو ميفرررررر  ِخلررررررف     

 

 أبررررررها ولرررررري   الله ررررررهو ميفرررررر  سوخرررررروكو  

 
                                                 

   27ص 1الخريدة قسم شعراء م (1)
   12نفف المقدر ص (2)
   16ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   27ص 1نفف المقدر م (1)
   26نفف المقدر ص (9)
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 اىل أك سقول:

َاةل     و ْي رررررررررة مرررررررررولئ اأُل  لَّرررررررررُة ع ررررررررر

 

 

 ومول لل ررررررهو األس رررررراا  ُكي ررررررف مكرررررروكو   

ًو نووااررررررررررا ون    رررررررررريحةي ى  سووضرررررررررر

 

 هيُلررره  الروررركوو  ا ا د ج رررمل  ُفت تررري  و   

بل اك الت  يل او م  عيفه اى كما سقرول حممره بر  عيسرى ال قير  ال مرهل بر          

 :(1)لتانة

 بيفرررررررررى لتانرررررررررة اك اى ف ررررررررررلكه  

 

 على الوان فرتكه ال الرها ضر سويفت ر و   

 أااىكرررره لرررر وا اإلاترررراد مضتررررهة    

 

   وجرررودكه لررر وا اإلكثررراا ميفت  ررر

 و ررهاكه  رره مسررا عررَا مررهن ٍيررل     

 

 وجااكه ال  واا  ا ل و  ره و لروا  

ومييع ذلييك فييإن الشييعر فييي مييدح رؤسيياء المسييلمين فييي الجزيييرة قييد أقييبح  
يتحرج من ذكر تلك القفات التي تيدل عليى الشيجاعة وليياء األعيداء، وتحوليت 

لياسيم أبيي تلك الجيوب التي تياتل العدو بييادته عنيد ابين قالقيف فيي ميدح أبيي ا
 من الخط (2)حمود، إلى جيوب

 وملتقرررررررررى كيت توررررررررر  الكتا ررررررررر   ال 

 

 جررريب  مررر  ا رررضل صرررا ه  ال ررريه   

ونجد الشيء نفسه في الرثاء، فتلك المعاني التي تيول بأن المرثي كانت له  
وقفييات فييي الييدفاع والجهيياد والييذود عيين حييياو اإلسييالم، قييد اسييتعيو عنهييا 

تييي تييدل علييى جييود المرثييي وحسيين رأيييه بييالتعزي والتأسييي، وتلييك القييفات ال
 وحكمته وحاجة الناف إليه 

إذن فسيييوط بعييو المعيياني ميين قيياموف الشييعراء فييي الموضييوعات التييي 
تدور حول الحاكم النورمياني الخيتالف اليدين، كيان ييابلهيا عليى الجانيب اآلخير 

 تحرج الشعراء من ذكر ما يتعارو مع سياسة الحاكم 

زل والخمر، فهو ال يختلف عن ذلك الذي كيان أما ما نجدي من شعر في ال 
سائرا  في العهد اإلسالمي، وإن ظهرت بعو تلك القور المكشيوفة فيي ال يزل 

  (2)ك زل الفييه عيسى بن عبدالمنعم القيلي

أما تلك الرسائل الشعرية فمجرد قراءتهيا تيوحي بيذلك اليليق وهيذا الشيعور 
                                                 

   12ص 1راء الم رب مالخريدة قسم شع (1)
   192ص 1الخريدة قسم شعراء مقر ج (2)
   27ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
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األمييوي ينفييذ رقعيية إلييى ابيين  بييالتفرد، والوحييدة فهييذا أبييو الحسيين علييي بيين خلييف
  (1)قالقف وهو م ادر لقيلية ييول فيها

 (2)سررا ماجررهال  تلورر  أيلررى مرر  انررا ا   

 

 

 ومرررر  س رررروق  كرررراًء أاررررل  بتررررها      

 و ام تهومررررا ال او  لررررة  اررررريمها ع رررر ل   

 

 اليرررررو مرررررا برررررن ملميررررر   وأارررررتا      

 فابسررضي لررئ اللورر  ا  وأعلرره أنرر  ُ ل رر       

 

 ا و "رررررا ض  ليفرررررواكه  ل ررررره  ارررررا   

 في يت  اب       م    لة سقول ميفها: 

 ان ر ا  ترلًضا فأن رر ا القرون ف ررضن   

 

 تررررركضو وتررررركض  إلن رررررا   وان رررررا   

 و مرررمل  لرررئ مررر  ج ررراء  مررر  صرررقلي ة       

 

 بل رررف  م رررض  عليررر   ُهرررض ىو بترررها    

 :(3)ثه جييت  أبو احلس  مضة أ"ضن مظهضال ل لو القل  وا وى م  ال ض ة والتيفا ئ 

َو علرررررررررئ  أك ميفرررررررررأ   ن وُأبقرررررررررىسلررررررررر

 

 فضسررررررررررررهال مسررررررررررررتهاًما للتلرررررررررررراد  

 واك يُكم ررررررررمل  ب ض ت يفررررررررا الليررررررررالئ 

 

 و ررررررره ًما ُفضاُ رررررررمل  أارررررررل  الرررررررروداد    

 فررررررررررودِّا ثابررررررررررمل  أبررررررررررهال مقرررررررررريه    

 

 علرررررررى مرررررررضِّ الليرررررررالئ ال اٍدسررررررراد   

فمن خالل هذي اإلثارات العاطفية نستشعر تعلق القييليين بالطيارئين عليى  
جيية تفييرق األهييل وضييياع الييوطن، هييذا البلييد ميين مسييلمين، وإحساسييهم بيياليلق نتي

اإلحساف الذي يرقى إلى مرتبة أسيمى مين الحيب، واليذي يقيطبغ بتليك الن مية 
  (1)الشجية الحزينة نلياي في قول محمد بن عيسى الفييه

  رره أارر  الررتنو عيفررها ميفَلررئ  ولرر       

 

 فمه ررررِ لل ررررون واللررررن للسررررهه  

 وأا ق التلررررررهو ج يفررررررى ثرررررره فررررررض       

 

 والررررضولو ال بلرررره  فا سررررهو ال بلرررره   

 أ"رررئ ومررروالا عرررلا الرررهاض  جيملويفرررا     

 

 ِيفررررَل  عرررر   يرررر    الرررررضا متتلرررره  

ومع ذلك يبيى ذلك الموضوع العاطفي، أثرا  مين آثيار هيذي الفتيرة إال وهيو  
موضوع شعر الحنين والبكاء على قيلية والت ني بأمجادها السالفة، وهيو اليذي 

                                                 

   166الخريدة قسم شعراء مقر ص (1)
 الماذي  العسل األبيو   (2)
   169الخريدة قسم شعراء مقر ص (2)
   12ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب ج (1)
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فرييدا  بيين الموضيوعات الشيعرية  يعد في قدق عاطفته وقوة حرارتيه أنموذجيا  
 التي تناولها الشعراء في قيلية 

ومن نافلة اليول أن نيول  إنه إذا كان لهذي الفترة من أثر على الشعر، فهيو 
االنحدار به إليى حضييو الضيعف وهاويية االنفيالت شييئا  فشييئا ، حتيى تالشيى 

 أخيرا  بضعف المسلمين وتفرقهم وهجرتهم وذوبانهم 

دنيا أن نييف عليى الميدى اليذي ظيل الشيعر العربيي يتنسيم الحيياة وإذا ما أر
فوق أرو هذي الجزيرة في ظل االحتالل  فإننا ال نكاد نسمع شيعرا  بعيد ميرور 
أقل من مائة عام بيليل على حكمهيم الجزييرة أي بعيد انتهياء حكيم غلييالم األول، 

ن فييي فبعييد مييرور ابيين قالقييف ومدحييه للياسييم بيين حمييود رئيييف جماعيية المسييلمي
، ومرور شاعر مين (1)الجزيرة وأحد قادة قيلية الذي دعاي باسم الوزير جردناي

، ال نكياد نلتييي (2)بني رواحة الذي أسر بعد كسر مركبه ومدحه قاحب قييلية
هيـ والتيي قتيل فيهيا الشياعر 992بشعر بعد الثورة التي ذبح فيها المسلمون سينة 

العماد من شيعراء قييلية فيي هيذا   وكل ما أوردي (2)يحيى بن التيفاشي اليفقي
العقر عن كتاب  المختار من النظم والنثر ألفاضل أهل العقر    يشمل اثني 
عشر شاعرا  عاشوا في الفترة األولى مين العقير المشيار إلييه، أي أن أنهيم فيي 
ال الب عاقروا روجار الثاني، وليف هناك ما يدل عليى أن بعضيهم عياب فيي 

  (1)زمن ابنه غليالم األول 

                                

 

 
 
 
 

                                                 

   192ص 1مقر جالخريدة قسم شعراء  (1)
   192المكتبة القيلية ص (2)
   129ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   269العرب في قيلية ص (1)
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 عوامل التأثير في الشعر الصقلي
 

 العامل األول: البيئة الصقلية:

لييد ربطييت البيئيية القيييلية موضييوعات الشييعر بعضييها بييبعو   ومزجتهييا 
إلى الحد الذي جعل الحدود بينها غير واضحة المعيالم، فينحن حيين نييرأ ققييدة 

بالقيور التيي تظهير جميال الميرأة، بيل نلتييي األرييج  غزلية فإننا ال نلتييي فييط
واألزهار والثمار، وإذا ما بيدرت منيا بيادرة إعجياب وحاولنيا تلميف ذليك بالييد، 
فإن السهام والسيوف تقدنا عين ذليك وتييف حيائال  بيننيا وبيين تحيييق ميا نرييد، 

  (1)وذلك كيول محمد بن الحسن الطوبي

 ُفموررررررررر و فيررررررررر   ل لررررررررر   ال ترررررررررقي    

 

 "رررررررام  لرررررر و مررررررر   عقيررررررر ر   فوُ رررررر و 

 ولررررررررر و ال ج ون ررررررررر   يرررررررررهًّ اررررررررريف  

 

 مضاررررف  الر رررر ضمن ع رررر   ا يرررر ر  

 :(2)وم   لو أس ال  ول اب  ْهس  

 ال ليرررررررل  ا رررررررضاو فيررررررر  بت ررررررر   

 

 

 البرررررررر   ن ررررررررضُة اليفلرررررررريه واسرررررررر ر

 فيرررررررر  امانررررررررةأل مو رررررررراع  و ص رررررررره ان   

 

 فهرررئ أم رررى مررر  السررريفاك الَليررر ر   

 ياد. فاليفهه  ول اىل امانة ثه اىل اهه 

ومع شدة االختالط واالمتزاج فيي هيذي القيور والموضيوعات، إال أن أثير 
البيئة القييلية فيي الشيعر يكياد يتوضيح فيي أميور ثالثية هيي  الطبيعية والميرأة، 

 والحرب والوقف، ثم الطبيعة البحرية، وسنحاول دراسة كل منها على حدة 

- 0 - 

يتوقييف أمامهييا مندهشييا  إعجيياب القيييلي بالطبيعيية السيياحرة لبلييدي جعلتييه ال 
ومتأمال  فيط، بل هو لمحبته لها يريد أن يضفي على كل شييء يحبيه أثيرا  منهيا، 
لذا هو يستعير من حللها وأزهارهيا وثمارهيا ويزييد بهيا جسيد محبوبتيه، فيالريق 

                                                 

   99ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   222ديوان ابن حمديف ص (2)
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  (1)عسل، والكالم در، واليد غقن كما ييول محمد بن عيسى القيلي

 برررررررررررأبئ هترررررررررررى ملررررررررررريً فرررررررررررا  

 

  رررررر  القررررررواا بررررررابلئ اللحرررررر  غ

 عسرررررررلئ الضسررررررر ر  رررررررضا اهلرررررررون    

 

 ل لررررررررر اا الثترررررررررض داااا الكررررررررر ا 

 اك مثيفررررررى مررررررا   غي رررررريفا ال نقررررررى    

 

 أو مترررررررررهان الل  برررررررررهاا ال متررررررررراا   

 :(2)وسقول م  أ"ضن 

 جررررررراد باليرررررررامسن والرررررررواد  "رررررررهًّ   

 

 وي تررررررا األ حررررررواك وا مررررررض  ثتررررررضو 

 :(3)وأ"ض ال سضد اال الثتوا فيقول 

 اا ا مرررررروادا مرررررر  اضررررررال الثتررررررو  

 

 وا  مضملررررررئ مرررررر  ث مرررررراار اليفهررررررود   

ويظهيير هييذا االمتييزاج قويييا  بييين الطبيعيية والمييرأة فييي شييعر ابيين الخييياط  
الربعي، فهي روضة معطار فيها من الورود والبهار واألقحوان والسوسيان فيي 

  (1)الوجه والث ر واليد والنحر

 ال تررررررررررررئء اال حلرررررررررررر أل أمتلرررررررررررر   

 

 ال اوضررررررة متلررررررمل مرررررر  الُق ررررررض   

 والت هررررراا علرررررى ييرررررث برررررها الررررروادو    

 

 " رررررررررهِّو  واألي حرررررررررواكو ال الثت رررررررررضر 

 والسو اررررر و الترررررل ناعمرررررال " ررررر ل  

 

 علرررررى ميفرررررايف  السرررررلوو ال اليفحرررررضر 

 سكررررررادو مرررررراءو اليفلرررررريه سق يررررررضو م رررررر   

 

 اورررررررريفة وجرررررررر   كسرررررررريفة  التررررررررهار   

ثم تنيلب هذي األوقاف لتنتيل من المرأة وتخلع على الطبيعة وكأنهم بيذلك  
شاعر أبو حفيص ابين أبيي الطييب يقيف ليمونية يرون وحدة خفية تجمعهما، فال

  (9)بيوله

 و لرررررملو هلرررررا نرررررا اأسرررررملو اصررررر ضاا اا  

 

 ُأب ييفرررررى ليفرررررا مررررر  ترررررأنو  انتللرررررلر   

 
                                                 

   29ص 1الخريدة قسم شعراء م (1)
   29ص 1المقدر السابق م (2)
   ابن سعيد االندلسي   211ص 2الم رب في حل الم رب ج (2)
   26-29شرح المختار من شعر بشار ص (1)
   126المختقر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة ورقة  (9)
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 فقالررررمل  ومل ميف  رررر   ولكرررر   اوررررقمها

 

 أمررى ُرروال  سكرررفو األمررض في ررلر

 عضانررررئ فررررضاق مرررر  غ رررروك  ميفي ررررة     

 

 فقرررررررضب  مررررررر  فيههرررررررا انتظلرررررررلر   

  رريفافأصررتحملو ال يررَك  وارراوانئ ال  

 

كمررررا أنررررمل  ال يررررَك  مرررر  الررررتنر    

 مثكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلر

 

 فأع ترررررملو ميفهرررررا برررررا وال  بهسهرررررةل  

 

 واس ررررايها عرررر  غررررضبِ ومضيلررررئ  

فهو هنا ال يكتفي بالتشخيص بل يدير حيوارا بينيه وبيين تليك الليمونية التيي  
يتمثلها امرأة تشكو الفراق وتتألم من ال ربة والحزن، وتنطق عن حكمة وتجيب 

 بالبديهية 

حمديف ال يتوقف عند حد الحوار بينه وبين تلك الشييائق بيل هيو وهذا ابن 
يكسييبها لبيياف المييرأة، ويتقييورها غييادة تمشييط شييعرها، وتييرقص فييي غالئييل 

  (1)حمراء فييول

 نظرررضاو اىل يوس ررر ر الضسررراا وغيموهرررا 

 

َ ا ررضر      جررض ن د م لورر و مرريفه   ال أعررن ال

 ُفُلرررررره  مررررررضعي  بييفهررررررا كرررررررقا       

 

 الق رر  ا  ررضر متلتلررها األاوال ال 

 كمررا مررر مل  غيررهو القيرراك تررلوا اا  

 

 و امررمل  لررض ر  ال غ  لررها احليم ررضر   

واألمثلة كثيرة على تحول ال قون إلى قدود، والثميار إليى خيدود، فهيذا   
األثر لم تخقه الطبيعة لشاعر واحد، بل نجدي عند معظم الشعراء القييليين إن 

 لم نيل كلهم 

- 4 - 

المستمرة التي شيهدتها الجزييرة عليى مير األييام  وقد كانت هذي الحروب 
سييببا  فييي تلييك المشيياهد والقييور التييي سييطرتها فييي أذهييان الشييعراء، وظلييت 
تعتيرو مخيليتهم أينميا كيانوا، وحيثميا حليوا، فيإذا ميا أراد الشياعر وقيف حبيه 
للمرأة وما يعانيه ويالقيه من شوق وقد، فإنه ال يجد إال الحيرب واليتيال، فبنيو 

   (2)د ابن حمديف هم بنو الحرب عند لياء المنونالحب عن

 سرررراب  احلررررضل مررررا بيفررررو احلرررر ِّ االأ    

 

 مرررررثلكه ال لقررررراء  ص رررررض ى  انيفررررروكر

 انرررررتهو بالك رررررال ص رررررض عى اللررررروالئ  

 

 واررررررهو برررررران لر ص ررررررض عى الليرررررروك  

                                                  

   172ديوان ابن حمديف ص (1)
   196نفف المقدر ص (2)
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 فسرررررريوىو القيرررررروك  أ  ُ رررررر و ميفهررررررا  

 

 برررن أارررل اهلرررون  اررريوىو ا  ررروك    

رأة فيي معركية الحيب فإنيه يسيتعير اليرمح وإذا ما أراد الشاعر وقيف المي 
للييييد والسيييهام للحييياظ، وغيييير ذليييك مييين مفيييردات المعركييية التيييي يضيييفيها عليييى 

 محبوبته 

ولم ييتقر ذلك عندهم على وقف المرأة فيط، بل إن المزج بيين الحيرب 
والوقييف قييد امتييد إلييى سييائر أغييراو الوقييف، كوقييف الخمييرة وأغييراو 

 يجيد ميا يلييق بوقيف البيرق سيوى السييوف الطبيعة، فأبو الفضيل بين دابيق، ال
  (1)والسهام والنار واإلحراق وغير ذلك من أمور الحرب ومستلزماتها فييول

 أغررررررضن ج ررررررونئ بالسررررررهاد  انقلرررررر ر  

 

 نل رررررررراكو ارررررررر ا التررررررررااق انتررررررررألأ ر  

 بام رررررررمل  لواملوررررررر و مسرررررررلًّ صرررررررروااما    

 

 بررررررالتضل ثرررررره سررررررريمها بانرررررررضقر 

َا ررررررررمل     ُفكرررررررُأن هو   اررررررررهااو نررررررراار م

 

 ول  الررررهجى ب  ررررضام ه ًّ احملررررضقر  ثرررر

 :(2)وس ف أيهاه الليل واليفهاا بله ملضكة يامية فيقول 

 مسررررراء  وأاا  مرررررر  جيفرررررال  ويررررررافضر  

 

ً  ج ح  ررررررل  وص ررررررواااو   وليرررررلو وصررررررت

ولييم ييتقيير ذلييك علييى الوقييف، بييل انتيييل إلييى أغييراو أخييرى كييالفخر  
بنفسيه سيوى تليك  والمدح والرثاء، فأبو الياسم هاشم ال يجد ما يسعفه عنيد فخيري

  (2)األوقاف الحربية من أرماح وسيوف فييول

 اول  ليرررررررررررررررررررررررررررررل  اررررررررررررررررررررررررررررروادو 

 

 كسرررررررررررررررررررررررواد الررررررررررررررررررررررر  وا    

 صررررررررررررررراامئ فيررررررررررررررر  يررررررررررررررراج  

 

 والررررررررررررررررررررررررضًّدس ا كررررررررررررررررررررررررام 

 اررررررررررررررررضا فيرررررررررررررررر  كررررررررررررررررأنا   

 

ٍوا رررررررررررضر الكواكررررررررررر     بلرررررررررررلو 

وتنتيل قور المعركة كما انتيليت مين الميرأة إليى الطبيعية والفخير بيالنفف  
، فهيذا ابين حميديف ةاته تسيتخرج مين قيور المعركيإلى وقف الممدوح، فقيف

  (1)ييول مادحا

                                                 

 مخطوط   216ص 1الم رب في حلى الم رب  ابن سعيد األندلسي ج (1)
   291ص 1نفف المقدر ج (2)
   292نفف المقدر ص (2)
   169ديوان ابن حمديف ص (1)
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 واحلررررضل  ررررضق يوليرررر  نواجرررر اا   

 

 

 ناترررت  بررراللل يترررى كررراد سلرررتهه  

مررررر  كرررررل مررررراا ترررررتا الك رررررن   

 كسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررواة

 

 بررررالليب ال هلررررواا انرررروا سقررررتحه 

غير ذلك من القفات  فالممدوح سيف وقضاء بل هيو جييب لوحيدي يييتحم  
رؤوف األعداء، وقد قيور أحيد الشيعراء غيزوة غمرات المعركة بسيفه يحقد 

  (1)لثية الدولة فيال مادحا  

 لقرررررررره أوادمهرررررررره بالسرررررررريف مرررررررراء 

 

 برررر  اامرررروا ال لررررى وارررره صرررروادا 

 كررررررأك اىواررررررهه كانررررررمل نتامررررررا     

 

 أبادمرررررررررر  ارررررررررريوفو باحل رررررررررراد 

وفي الرثياء نجيد أن السييوف تنيدق حسيرة فيي حزنهيا، واألحيزان تكسيرت  
  (2)البلد وعتادي وسالحه كما ييول أحدهمنقالها والمرثي الذي مات كان عدة 

 لقرررررره مرررررراا  فيرررررر   عرررررره ةأل أاًّ عرررررره ة   

 

 لرر  ُفل رره م يفا كررل  عرريب  برر   س ض ضررى    

بل ان ابن حمديف لم يجد وقفا للمرثي سيوى أن يقيفه بالسييف ويقيف  
  (2)اليبر بال مد فييول

 مرررا ثلررره السررريف الررر ا ج ررر  الثرررضن  

 

 أمسررررررى لرررررر  ج يفررررررا بتررررررري جنرررررراد 

قور الحرب قد است رقت أغراضهم، فكيف نجدهم في وقفهم وإذا كانت  
المعارك نفسها، وليد وقيف الشيعراء أبطيال الجهياد فيي قييلية وغيزواتهم فيي 
بالد إيطاليا  وفي قدهم ألساطيل األعداء من رومية ونيور منديية، واستبسيالهم 

  (1)في الدفاع عن الوطن، فأبطال الجهاد عند ابن حمديف هم

 الررضوا كرراك د"رروهله ا ا مررا غررَوا ال

 

 ب رروك ا  سررا ال مترروك السرر ا    

 ميومرروك مرروا اللررَ ال يومررة الرروغى    

 

 ا ا ماا أال ا نب برن الكواعر   

 يروا مر  ع اجراا ا هراد وارا ها     

 

 أعها هله ال الهف   مل انيفاكر  

وقد وقف الشعراء جنود المسلمين وهم يتتبعون جنيود األعيداء، مضيحين  

                                                 

   122ص 1  محمد النيفر جعنوان االريب (1)
   11ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف  العماد األقفهاني م (2)
   121ديوان ابن حمديف ص (2)
   22نفف المقدر ص (1)
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دفاع عن اإلسالم، وقد أفاو ابن حمديف في ذلك كما نجد بأرواحهم في سبيل ال
غيري من الشعراء يقيورن اسيتعداد المسيلمين فيي قييلية لمالقياة األعيداء فهيذا 

  (1)علي بن الطوبي ييول

 أعرررررهدا للرررررهاض أك أادا يوادثررررر   

 

 عَمرررا حيرررل عليررر  كرررل مرررا عقرررها  

 وصررررراا مرررررا متخ رررررى اللرررررن اَمررررر  

 

 كأ رررا "ررراى مررر  يهسررر  فااملرررها

المعركة فان الجنيد اإلسيالمي يتركهيا مشيتعلة تحيرق جنيود األعيداء،  وعند 
  (2)كما نلمف ذلك من قول ابن الخياط الربعي حيث ييول

 م  التااكاا األاا باحلضل جر  وةل 

 

ا ا كانررررمل األعرررررالو فيهررررا مررررر     

 الت رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررض 

 

- 3 - 

وللبحر أثر واضح على الشيعر القييلي، إذ نجيد كثييرا  مين الشيعراء تمثليه 
شبيهاته وأوقافه ومع هذا الوضوح فإن أثري ظل محدودا  رغم بيروزي فيي في ت

حياة قيلية، إال أنه في الحياة األدبية لم يكن له ذليك التيأثير الفعيال، فظيل ييذكر 
باللمحة والعبارة السريعة والتشبيه العابر، وإذا أمعنا النظر في هيذا التيأثير فإننيا 

 لبي نلمحه في جانبين  جانب إيجابي وآخر س

هذا الجانيب هيو اليذي أدخيل البحير إليى حيياة قييلية األدبيية، فاسيتعاروا    -أ  

أوقييافه وشييبهوا بييه، فوقييفوا معاركييه الحربييية، وأسيياطيله التييي كانييت 

تجوبييه وتلييك السيييفن الحربييية التيييي كانييت تيييذف بيييالحمم فييي معاركيييه 

الرهيبة، وأكثر ما يظهير أثير البحير فيي أشيعار ابين حميديف فهيو يشيبه 

  (2)ليل ببحر طام فييولال

 وليررررررل  ا ا ررررررت يفا ال عوتررررررال  ُه م رررررر    

 

ًر ال أيف قررر   جنرررهو   اىل أك   رررا لل ورررت 

 :(4)وسقول ال وصف الس ييفة اللا مة ال التحض وكأنها أاود اللن 

 كُأنامرررا الت ح رررضو عرررنو وارررئ أارررو دواا 

 

 فسررررت ح ها فيرررر  و الل ت ررررضاك  ج يفااررررا  

 
                                                 

   91ص 1ي مالخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف  العماد األقفهان (1)
   6المختار من شعر بشار  شرح التجيبي ص (2)
   126ديوان ابن حمديف ص (2)
   962نفف المقدر ص (1)
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انقاملرة ووصرف جَ يامهرا ووهي تهرا احلضبيرة      وجييه اب  ْهس  ال وصف السر    

 :(1)فيقول

 وميفسرررررروبة  للحررررررضل مويفرررررررأة  هلررررررا 

 

  ررررروا ض باالاررررراد ال انررررراء عوررررروااو 

   ِ  كررررأك  سرررريا ال موا"ضاررررا الرررر

 

 س ررررروقو ميفهرررررا ال القررررروادا أارررررههو

 ومضاررلو ن    ررا سضكرر و انرراء  موح ضر ررال 

 

 كموه ررل  برر  م ر رروا الوجررو   جهرريفهو   

 مرررررررها يفال مرررررررها  و مترررررررَو للللرررررررو ر  

 

ًو  سررررضال بالسرررريوى وم ت رررريفً هو    فت ررررت

ويقف ابن حمديف إحيدى المعيارك البحريية التيي انتقير فيهيا المسيلمون  
على الروم، ففر الروم بعد أن غرق قسم كبير منهم وأسر قسم آخر، أما ال رقيى 

  (2)فيد تناوشتهم سباع البحر فتيطعوا إربا حيث ال قبر لهم إال في بطون الحيتان

 األص ض اص ضا ير ااال وجرواهوه    بيفو

 

 فأسررهسههو مرر  كررل مررا  لترروا ص رر  ضو  

 ميفرراد و ا كأاررضال  الق ررا ال ب دارره    

 

 وكرراك هلرره مرر  كررل  اصررية ن   ررضو     

 ونَّرررررا ميفررررراائ  لهرررررهو اكتررررروا بررررر   

 

  فا رررر و غيرررر و (4)ٍا" ررررضر اآ ن (3)ُ ررررض ا

 مولرررررمل  جيفرررررودو اى برررررالضساً يرررررض ب هوه    

 

 ا صررر وولررري  نخلررروق  علرررى يضبهررر  

 فكررره مررر  فضسررر   مررريفهوه ا  م ض ررروا     

 

 لررر  غررررضق  ال ٍ"رررضة انررررو  أو ُأا ررررضو  

 وهلأررررمل اررررتا و انرررراء  واررررئ ميفوتوررررهوه    

 

ً  وال  ررر و    فرر  ترررلو مرريفهه ال ضرررضس

لم تكن أثرا  من هذي السمة البحريية  (9)وتبدو لي مالحظة أن قورة الشبكة 
أكثر ما وردت فيي أشيعار بيدر ما تكون مستمدة من البيئة الريفية، حيث وردت 

  (6)القيليين مرتبطة بالطائر ال باألسماك كيول ابن اليطاع

 واغتررررررريفه عمرررررررضو فيهرررررررا  ررررررررا ضال   

 

  تررررل ُأك   ررررل واررررض الرررررتكة

 
                                                 

   111نفف المقدر ص (1)
   292ديوان ابن حمديف ص (2)
   ظهر  قرا (2)
   الموج  اآلذى (1)
   219انظر العرب في قيلية  إحسان عباف ص (9)
   91ص 1واألندلف  العماد األقفهاني م الخريدة قسم شعراء الم رب (6)
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إلييى جانييب هييذا األثيير، فيييد كييان أثيير البحيير سييلبيا  فييي حييياة القيييليين،   -ب 

ادة فالخوف والرهبة من البحر، تأكدت في النفيوف نتيجية النيضياء السيي

اإلسالمية عليه، وسييطرة البحريية النورمانديية وغلبيه اليراقينة بحييث 

  (1)أقبح السير فيه غير مأمون العواقب، كما ييول أبو العرب القيلي

 التحرررضو للرررضوار ال  رررضا السررر نو بررر   

 

 اال علرررررررى غرررررررضا والررررررر ًّ لللرررررررضل    

وفي تقور سيادة األسطول النورماندي على البحير يييول شياعر مين بنيي  
  (2)واحة أسرته سفن أسطولهمر

 أسرررا ملكرررال جالرررمل  أارررا يلو جيرررر    

 

 فأعظممل  القتلى وأكثضا  اأُلارضن 

 وأجضستهرررررا ال  رررررة انررررراء  ا  جرررررضن   

 

 فأاررركضم  جضسرررُا وأجضستهرررا  رررضا 

 وكيفررررا نررررا  ررررضا انقررررادسضو ع ررررتةل 

 

 اكتيفرررا بررر  وانرررو و س خ  يفرررا  عرررضا   

 وجررراءا مررر  األاررر ول  رررري مسررريفة    

 

 ناييررة  سررضا أيا ررمل بيفررا مرر  كررل 

 فقميفررررررررا اليرررررررر  ثررررررررا ضس   لهفل رررررررر     

 

 فتالتوررررررر   هرررررررضال فلاجليفرررررررا  هرررررررضا 

هذي الخشية من البحر ترددت في أشعارهم فظليت أثيرا  نفسييا  يعيانون منيه،  
فهو عنيد ابين حميديف يمنيع الليياء، ولييف أسيوأ ممين يمنيع ليياء األحبية واألهيل 

  (2)فييول

 فلرررررو أنررررر  كيفرررررمل أيع رررررى انيفرررررى    

 

 حرررررررضو ميفهرررررررا اللقررررررراء ا ا م يف ررررررر   الت

ويرى ابن مكيي أن اليزواج فيي مسيئوليته وخطورتيه، يشيبه ركيوب البحير  
  (1)حيث ال أمن وال راحة فييول

 مَوجيييفرررا كضكرررول  التحرررض ثررره ا ا   

 

 ص ررررض نا اىل و ُلرررره  صررررضنا اىل التررررضقر

بل إن هيذا الخيوف مين البحير يتخيذ طريييا  آخير، حييث يبيرر هيذا الخيوف  
ن طين والبحر ماء، فإذا اجتمعيا هليك اإلنسيان، كييول ابين بفلسفة الخلق، فاإلنسا

  (1)حمديف

                                                 

مخطوط الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ابن بسام، مخطوط جامعة الياهرة عن نسخة  (1)
   112ص 1الجزائر ج

 عن كتاب مسالك االبقار   192-192المكتبة القيلية  أمارى ص (2)
   1ديوان ابن حمديف ص (2)
   129ص 1العماد األقفهاني م  خريدة قسم شعراء الم رب واألندلفال (1)
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 وأ" ررررررض لرررررروال  سررررررة مررررررا اكتتورررررر و

 

 وى م رررضسفو الق ررراء  كمرررا تررراء  

 أ ررررول يرررر ااال مرررر  اكررررول عتابرررر    

 

 أسررا الِّ اك ال ررن   رره اكرر   انرراء      

 
 

 العامل الثاني: مدرسة القيروان النقدية:

سرة بلكين بن زيري، ونافست ب يداد بل ت الييروان شأوا عظيما في عهد أ
والبقييرة والييياهرة وقرطبيية وسييائر بيئييات األدب وبالطاتييه، فأقييبحت منتييدى 
للعلماء والفيهاء واألدباء والشعراء الذين توجهوا شطرها، إما للتزود والنهل من 
ثيافتهييا، وإمييا للتكسييب وبلييو  الشييهرة، وازدهييرت الييييروان حتييى أطليييوا عليهييا 

 الزدهارهييا العلمييي واألدبييي فحسييب، بييل للنشيياط االقتقييادي ب ييداد ال ييرب، ال
وحركيية التجييارة الواسييعة ممييا جعلهييا مركييز جييذب وتييأثير وفييي ذلييك ييييول ابيين 
عذاري  وكانت الييروان أعظم مدن ال رب طرا وأكثرها بشرا وأيسرها أمواال  

  وتنشييط الحركيية األدبييية فييي ظييل المعييز بيين بيياديف الييذي (2)وأوسييعها أحييواال  
 غذاها ونف  فيها من روحه المحبة للعلم واألدب 

وما أن تم حسينها واكتميل بهاؤهيا وتيوفرت لهيا أسيباب التفيوق حتيى نعاهيا 
الناعي، وفتك بها األعراب من بني سيليم وهيالل، وذليك عنيدما أل يى المعيز بين 
باديف الدعوة للمذهب الشيعي والتزم بالدعاء للخليفة العباسي، فأنفيذ المستنقير 

بني سليم إلى الم رب ليتخلص من شرورهم ألنهم كانوا كما وقفهم ابين عرب 
 وليعاقب المعز في الوقت نفسه  (2)خلدون  شوكة ب ي وفتنة 

وفعييال  جييازوا مقيير إلييى الييييروان ونييازلوا المعييز بيين بيياديف  بييالييروان 
وطال عليه أمر الحقيار وهلكيت الضيواحي والييرى بإفسياد العيرب وعبيثهم    

ف إلى اليييروان وكثير النهيب واشيتد الحقيار وفير أهيل اليييروان إليى ولجأ النا
فتشيرد أهلهيا وعلماؤهيا، وفير  (1)تونف وسوسة وعم النهيب والعبيث فيي اليبالد 

الشعراء واألدباء الذين جمعهم بالط المعز، كل يريد النجاة بنفسه، واتجهوا إليى 
ألنييدلف كييابن بالطييات بعييو األمييراء الييذين يشييجعون األدب فاتجييه قسييم إلييى ا

شييرف، واتجييه آخييرون إلييى قيييلية كييابن رشيييق الييذي وقييف نكبيية الييييروان 
  (9)وقفا  حزينا  مؤثرا  فيال

                                                                                                                            

   921ديوان ابن حمديف ص (1)
   ابن عذارى  271ص 1البيان الم رب في أخبار الم رب ج (2)
   ابن خلدون  112ص 6كتاب العبر ج (2)
   22نفف المقدر ص (1)
   229ديوان ابن رشيق ص (9)
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 يسرررريفمل فلمررررا أك مكامررررل يسرررريفوها  

 

 ومسررررررا اليهررررررا كررررررل  ررررررضى ااكر  

 و ملرررررمل فيهرررررا ال  رررررا لو كلرررررها   

 

 وغررررررها حمررررررل األمرررررر  واإلميرررررراك

     ً  نظررررضا هلررررا األسررررااو نظررررضُة كاترررر

 

ً  مليررررررر    اكمضنررررررو بيفظرررررررضة كاترررررر

 يتررررررى ا ا األ ررررررهاا يررررررها و وعهررررررال   

 

 ودنرررررررررررا الق ررررررررررراء نرررررررررررهة وأواكر 

 أارررررها هلرررررا فتيفرررررال كليرررررل مظلررررره      

 

 وأااداررررررررا كاليفررررررررا ً اللتررررررررهاك 

 ِ رررررررا   مررررررر  فررررررراا  وأترررررررال     

 

 ممررررر   مررررر  مررررر  بررررر  دامررررراك   

 فتكرررررروا بأمررررررة أْرررررره أمضاامررررررو    

 

 أميفررررررروا عقرررررررال اى ال ام ررررررراك  

 نق رررروا اللهررررود ان مرررراا وأ" ررررضوا  

 

 ومل س رررررروا ب ررررررماكر  مرررررره  االلرررررر    

 فااتحسرررريفوا غررررها ا ررررواا و ثررررضوا   

 

 ارررر   احلررررضسه وكررررر ُة اليفسررررواكر

 ارررررامواه اررررروء اللررررر ال وأههرررررضوا 

 

 متلسررررررر ن كررررررروام  اأُلضرررررررتاك  

 وانسررررررررررلموك مقسررررررررررموك ميفرررررررررراهله 

 

 أسرررررررها الل ررررررراة  ب لرررررررة وارررررررواكر  

 سست رررض"وك فررر  سوترررا و صرررضخيهه     

 

ٍ مرررررراكر   يتررررررى ا ا اررررررهموا مرررررر  األ

 أن رررررررر وابررررررررادوا ن واررررررررهه فلمررررررررا  

 

 مررررا  لرررروا مرررر  صرررراممل وصررررواك 

 "ضجررررررروا ي ررررررراةل عا ررررررر س  برررررررضبهه 

 

 مررررر  "ررررروفهه وم رررررا   األلرررررواك   

 "ضجرررررروا بكررررررل وليررررررهة  وف يمررررررة    

 

 وبكررررررل أاملررررررة  وكررررررل ي رررررراكر  

 فت ض ررررررروا أسرررررررها ارررررررتا ومررررررررتتوا  

 

 بلررررره اجتمررررراعهه علرررررى األو ررررراكر   

وابيين رشيييق هييذا كييان هييو وابيين شييرف وسييابيهم عبييدالكريم النهشييلي وأبييو  
الحقري من شعراء المعز المشمولين برعايته، وقد مثلوا بيئة الييروان إسحاق 

النيديييية والشيييعرية، فكيييل واحيييد مييينهم كيييان شييياعرا  ناقيييدا  فأشيييعارهم معروفييية 
 وتقانيفهم النيدية مألوفة 

وليد تأثرت قيلية بهذي المدرسة تيأثر التلمييذ بأسيتاذي، والتيابع بمتبوعية إذ 
عهييد األغالبيية يييولي والتهييا الحيياكم األغلبييي فييي أنهييا كانييت بمثابيية الوالييية فييي 
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الييروان، ولما أن ورثهيم الفياطميون فيي الحكيم ظليت قييلية عليى حالهيا تابعية 
لهم، ومع بعو االسيتيالل اليذي حقيلت علييه فيي عهيد أسيرة الكلبييين إال أنهيا 
ظلييت خاضييعة للحيياكم الفيياطمي، بييل كثيييرا  مييا كييان يتييدخل أو يتقييرف ويبييرم 

علييم الييوالي القيييلي، كمييا حييدث عنييدما أميير العزيييز بيياهلل الييوالي  اتفاقيييات دون
القيلي وهو يومئذ جعفر بين محميد بين الحسين بين عليي أن يرجيع لراهيب هيو 

وليوال فطنية جعفير وذكياؤي لخربيت قييلية  (1)أخو جاريته بعو اليالع والسيبي
 نتيجة هذا المطلب ال ريب 

ادية واجتماعيية وثيافيية  وهذي التبعية لم تكين سياسيية فييط بيل كانيت اقتقي
 فالهجرات المستمرة من إفريييا لقيلية تبين عظم هذا األثر 

فالشعراء القيليون كانوا يرون في الييروان كما كان يرى شعراء البوادي 
واليييرى فييي دمشييق وب ييداد، والشييك أن الحركيية الشييعرية والنيدييية أي الحركيية 

قييلية، فبيئية اليييروان التييي األدبيية بوجيه عيام كيان لهيا أثير عليى مجراهيا فيي 
وابين ، والحقيري ، والنهشيلي،الييزاز  النيياد، أمثيالتمثلت في أولئيك الشيعراء 

، وزهر اآلداب ، وما أخرجوي من تقانيف نيدية  كالممتمع،وابن رشيق، شرف
ورسالة أعالم الكالم، ثم ما قنفه ابن رشيق مين كتيب تعيد قمية ازدهيار حركية 

ان كالعمدة وقراضة الذهب واألنموذج، كل تلك كان لها التأليف والنيد في الييرو
بييال شييك أثيير ال علييى األغييراو فحسييب بييل علييى الطريييية والتنيياول  ومييع ذلييك 
فنحن ال نزعم أن هذا األثير كيان طاغييا  ومسيت رقا الحركية األدبيية فيي قييلية، 

ور فلقيلية شخقيتها المستيلة تأثرا  ببيئتهيا وظروفهيا وأحوالهيا، ولهيا تليك البيذ
المشرقية، والتأثير المسيتمر والمتسيرب عبير إفرييييا واألنيدلف، ليذا فلسينا ممين 
يجعل التأثير الم ربي تاما  في األدب القيلي، كما يرى اليدكتور إحسيان عبياف 

ولسيينا مميين ينكيير هييذا  (2)بييأن التييأثر بإفرييييية ربمييا كييان يفييوق التييأثر بالمشييرق
أحييدهما قييد تييأثر بيياآلخر أو خضييع  التييأثير فيييرى أن  ميين الم يياالة أن نييزعم أن

بل إن قيلية تيأثرت بيالم رب تأثرهيا بالمشيرق كميا كيان لهيا شخقييتها  (2)له 
 المستيلة 

وإذا ذهبنا نتحسف مواطن التيأثر هيذي بالمدرسية األفريييية أو تليك البيئية  
النيدية للييروان فنيول  إن ابن رشيق بكتابه العمدة الذي يعد بحق عمدة للتيأري  

دي وجامعا ألقوله  كان له أثر غير يسير على أفكار وعيليات الييمين على الني
يائميية بينييه وبييين قيييلية الحركيية األدبييية فييي قيييلية، فهييو لييم يكتييف بالقييلة ال
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، وخاقيية بينييه وبيين الكاتييب الشيياعر ابيين القيبا  حيييث مدحييه  فييي والقييليين
ومين  (1)يلية نفسيها إحدى الرسائل التي كانا يتبادالنها فيميا بينهميا كميا ميدح قي

قوله في رسالة بعث بها إلى ابن القيبا  عنيد وقيوله مين اليييروان إليى ميازر 
  (2)وفيها ييول

 كتررررررررررررال مرررررررررررر  أ  كررررررررررررر مل   

 

  يفرررررررررررررررررا   ضرررررررررررررررررمري  سرررررررررررررررررهو و

 مرررررررررررررررر كض ميفررررررررررررررررَالل ايتررررررررررررررررا  

 

 وعررررررررررررررر با  رررررررررررررررال مررررررررررررررروادو و

 وكرررررررررراك س ررررررررررري مرررررررررر  ترررررررررروق    

 

 اىل عهررررررررررررررررررررررررره جيرررررررررررررررررررررررررهِّدو و 

ي كييان فييي عهييد ابيين رشيييق ويييذكر العميياد أن أبييا الحسيين علييي بيين الييودان 
بييل إن محبيية ابيين رشيييق وأثييري يبل ييان مبل همييا فييي نفييوف  (2)وبينهمييا مكاتبييات

القيليين، فكانت أشعاري تقل من الييروان إلى قيلية، فيتناقلهيا المعجبيون بيه 
وهييذا أحييدهم يتييرك كييل مييا لييه فييي سييبيل لييياء ابيين رشيييق فييييول   كنييت سيياكنا  

ليي فكنيت أتمنيى ليياءي حتيى قيدم اليروم علينيا، بقيلية وأشعار ابن رشيق ترد ع
فخرجت فارا بمهجتي تاركا  لكل ما ملكت يدي وقلت  أجتميع بيأبي عليي، فبرقية 
شمائله وطيب مشياهدته، سييذهب عنيي بعيو ميا أجيد مين الحيزن عليى مفارقية 

ولعييل هييذي الوشيييجة التييي كانييت تييربط بييين القيييليين وابيين  (1)األهييل والييوطن 
ه يفضل الذهاب إليها بعد خراب الييروان على الذهاب إلى رشيق هي التي جعلت

األندلف، ويتعدى أثر ابن رشيق حيد اإلعجياب بأشيعاري وآرائيه وشخقييته بعيد 
نزوله قيلية وإقامته بمازر إحدى مدنها وقراءته كتاب العمدة عليهم، وفي ذليك 

ى ييول اليفطي  فعدى البحر إليى جزييرة قييلية ونيزل بميازر إحيدى ميدنها علي
فأكرمه واختقه وقرأ عليه كتبه  ومين جملية ميا  (9)أميرها ومتوليها ابن مطكود

رأيته من قراءاته عليه كتاب العمدة في قنعة الشيعر وهيو أجيل كتبيه وأكبرهيا  
ورأيت خط ابن رشيق على نسخة منها، ولم يزل عندي إليى أن ميات بميازر فيي 

نعه ابين رشييق مين خيالل  وبهذا األثر الذي ق (6)حدود سنة خمسين وأربعمائة
تدريسييه لكتبييه وخاقيية كتيياب العمييدة وميين ذاك اإلعجيياب الشييديد بييه وبأشييعاري 
ونهجييه فييإن  ابيين رشيييق كييان قبليية أنظييار بعييو القيييليين فييي اتجاهييه األدبييي 
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  (1)والنيدي 

ومن خالل اتجاي ابين رشييق النييدي وآرائيه فيي العميدة نتبيين هيذا األثير  
بيئيية الييييروان النيدييية فييي األدب القيييلي، فييابن الييذي أحدثييه بمنهجييه وأحدثتييه 

رشيق يرى أن الوقف يجب أن ييتقر على وقف الخمير واليييان والكيؤوف 
فييول   واألولى بنا في هذا الوقت قفات الخمر والييان وما شاكلهما، وما كان 
مناسبا  لهميا كيالكؤوف والينياني واألبياريق وتفياح التحييات، وباقيات الزهير إليى 

منه من قفات  الخدود، واليدود، والنهود، والشعور، والرييق، والث يور،  ماالبد
فنجييد أن  (2)والخقييور، ثييم قييفات  الرييياو، والبييرك، واليقييور  واألرداف،

الوقييف السييائر فييي قيييلية هييي هييذي التييي ذكرهييا ابيين رشيييق بييل إن البيئتييين 
ق إنميا هيو القيلية واإلفرييية تكادان تخلوان من الهجاء فالشاعر عنيد ابين رشيي

  (1)، وعلى هذا المنهج سار ابن الخياط في قوله(2)طالب فضل

 ارك  ا ررررر   انلررررروو مررررر  ترررررل  انرررررو   

 

 

 ا فإسرررررررراو أك مسرررررررر ًّ انلوكررررررررا  

 ارك ع ررررررو عيفررررررو بالرررررر نول أاررررررانو    

 

 و وارك عررررررررا توا بهررررررررا  تلوكررررررررا  

فابن رشيق ييرفو الهجياء مين بياب أنيه ييؤذي قياحبه، وفيي ذليك يييول   
كفئييا وال غيييري، لمييا فييي الهجييو ميين سييوء األثيير وقييبح   وميينهم ميين ال يهجييو

، وييول ويرى ذلك من اإلنقاف، ينيل نيوال عدة في ذم الهجاء وهو (9)السمعة 
عيين الييذين قبحييوا الهجيياء  وإنمييا ذكييرت هييؤالء ألنهييم يمييدحون وال يرضييون 

وهذا ما نجدي عند شعراء  (6)الهجاء، وأما من ال يمدح فأحرى أن ال يهجو أحدا  
يلية الذين يرجعون رفضيهم الهجياء إليى فلسيفة خلييية اتبعوهيا، وقيد مير ذليك ق

 عند التعرو للهجاء 

ولييم يتوقييف هييذا التييأثر عنييد الحييد المنهجييي بييل نجييد هييذا التييأثر ينتيييل إلييى 
األغييراو وتعييالج الموضييوعات بيينفف األسييلوب، فنظييرة الم اربيية إلييى البحيير 

لية، وفيي ذليك يييول ابين نظرة رفو وعيداء، نجيد قيدى هيذي النظيرة فيي قيي
حمديف في ديوانه  اجتمعيت ميع أبيي الفضيل جعفير بين الميتيرح الكاتيب بسيبتة 

 فذكر لي قول حسن بن رشيق يقف البحر 

 التحرررررررررضو صرررررررررل و انررررررررر اقر مورررررررررضًّ   

 

 ال اجلررررررررررررمل  يرررررررررررراجِ اليرررررررررررر   
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 ُألرررررررررري  مررررررررررراًء و رررررررررر و  رررررررررررنو  

 

 فمرررررررررا عسرررررررررى صررررررررر ونا عليررررررررر   

هييذا المعنييى؟ فيلييت  نعيييم فيييال لييي  يييا أبييا محمييد، تييييدر علييى اختقييار  
  (1)وأنشدته

 ال أاكررررررررررررر  التحرررررررررررررض  "وفرررررررررررررال

 

 

 علررررررررررررررررئا ميفرررررررررررررررر  انلا رررررررررررررررر 

  رررررررررررررن أنرررررررررررررا وارررررررررررررو مررررررررررررراء    

 

 وال رررررررررررررنو ال انررررررررررررراء   ا ررررررررررررر  

هذا اليول على نهج ابين رشييق وميا سيبق وقيدمناي عين رأي القييليين فيي  
 البحر يؤكد أن نياب الموضوعات يتم بنفف الطريية في كال البيئتين 

فياق واقعيا  بيين البيئتيين فيي ذليك فييط بيل إفن خليو البيئتيين مين ولم يكن االت
الموشحات يؤكد األثر والتأثر إحداهما باألخرى، أما المحافظة وروح التدين في 
الم رب فظاهرة من سريان آثار المدرسة الفيهية التيي انتيليت مين الم يرب إليى 

المحافظة أثيرت فيي  قيلية، ف لبة الفيه على نمط حياتهم وتلك الطبيعة الم ربية
الشعر وسرت فيي روحيه والشيك أننيا نجيد هيذي المحافظية فيي أشيعار القييليين 
ويظهيير ذلييك فييي ابتعييادهم عيين ال ييزل المسييف قييدر اإلمكييان، وهييم فييي غييزلهم 
يبتعدون عن ذكر الحرائر إلى جانب الروح الحكميية والزهديية التيي تسيري فيي 

ى البعو بيولهم   فلييف يجيوز أشعارهم، وليف هذا عارضا  أو مقادفا  كما ير
مثال  أن نقف هيذا الشيعر بالمحافظية والتشيدد ألن البيئية الم ربيية كانيت تتمييز 

 بل هو من مظاهر التأثر األكيد  (2)بذلك 
 

 العامل الثالث: الهجرة والشعر والصقلي:

حركية األدب فييي قيييلية وحاضيرتها بلييرم تمثييل المينياء المضييطرب الييذي 
ول والخييروج منهييا وإليهييا، فهييذا شيياعر قييادم، وذاك تضييطرب فيييه حركيية الييدخ

م ييادر حامييل أسييفاري، فالقيييلي يترحييل حييامال  أشييعاري متيينيال  مييا بييين األنييدلف 
والم رب ومقير ومكية والشيام، ونسيمع قيدى أن اميه فيي تليك اليبالد، وييابليه 
شعراء مهاجرون إلى قيلية، فتردد جنبات قيلية أشجانهم وأن امهم، فهيل أفياد 

 القيلي من هذي الحركة؟ الشعر

الشك في ذلك فأبو العرب وابن حمديف وسليمان القييلي وغييرهم أفيادوا 
من رحلتهم كثيرا ، وأفادوا بذلك الشعر القيلي، كذلك فإن البيئة القييلية أثيرت 
في الشعراء المهاجرين الذين وفدوا إليها، فنطيت ألسنتهم بالثناء عليها، والت ني 
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ركتهم في سائر فنيون الشيعر، ويرجيع سيبب ذليك إليى ميا بفضلها إلى جانب مشا
تمثله الجزيرة من موقع ج رافي، وفي ذلك ييول إحسيان عبياف عين أثير موقيع 
قيلية الج رافي في األدب  تلك هي قور الشعر في قيلية حين تذكر موقعها 
الج رافييي فنجييد حركيية دائبيية منهييا وإليهييا، كحركيية المييوج أو المييد فييي اندفاعييه 

وليف هذا هو السبب الوحيد لتليك الهجيرة مين وإليى قييلية بيل إفن  (1) وتراجعه
ظهييور حركيية أدبييية نشييطة فييي بلييرم فييي عهييد األسييرة الكلبييية مث ييل قييوة جييذب 
وإغييراء للشييعراء، فييأقبلوا علييى قيييلية لينعمييوا بجمالهييا وينييالوا أعطياتهييا، أمييا 

الشييهرة، الوجييه اآلخيير للهجييرة المعاكسيية فكييان سييببه ضيييق الجزيييرة، وطلييب 
وهربا  من الظيروف التيي كانيت تعيشيها، حييث يظهير هيذا اليليق فيي أشيعارهم، 
فهذا أبو العرب القيلي يظهر خوفه من السفر بحيرا  عنيدما أرسيل إلييه المعتميد 

معتذرا  عن اليدوم لما يخشاي مين السيفر عليى  (2)في طلبه، فبعث إليه أبو العرب
 نفسه 

-0 - 

شاركة فعالة في النهضة األدبية لتلك البالد وقد شارك الشعراء القيليون م
التي رحلوا إليهيا، بيل كيانوا مين المييدمين عليى غييرهم فهيذا ابين حميديف اليذي 
شيي ل قيييلية، واألنييدلف والم ييرب بأشييعاري قييد أعلييى ميين شييأن الشييعر القيييلي 
والناظر في ديوانه يتبين هذا األثير، وقيد وقيل ابين حميديف مرتبية جعليت مين 

  (2)د ملك إفشبيلية يمدحه ويبين فضله وتيدمه في الشعر فييولالمعتمد بن عبا

وأنررررمل ابرررر  ْررررهس  الرررر ا كيفررررمل 

 مهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهسال

 

ليفررررا السرررررحض ا  مل سررررأا ال ٍمررررر    

 السرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحض 

 
أما أبو العرب القيلي المشهود له باليدرة والبراعة فيثير باعتيدادي وتمكنيه 

  (1)ثائرة الحساد فيهجوي أحدهم بيوله

 مل رررررررررررررررررررررررررر  كررررررررررررررررررررررررررانتيف 

 

 سرررررررررررررر و ترررررررررررررريهالواررررررررررررررو ال حي

من هذا نحف ثية الشاعر بنفسيه وإعجابيه إليى حيد شيابه المتنبيي فيي ذليك،  
 وهجوم الحقري األعمى هذا ال ييلل من منزلة الشاعر بيدر ما ينبّفه عليها 

ويييذكر ابيين بسييام طائفيية ميين الشييعراء القيييليين الطييارئين علييى األنييدلف 
ن أهيل العليم واألدب ووفيد ومنهم   سليمان بن محمد القيلي  كان فيما بل ني م
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على هذا اليطر سنة أربعين وأربعمائة وققد بمديحه عيدة مين الرؤسياء، وتييدم 
 بفضل أدبه عند الكبراء ومما أنشدته له في عذول قوله 

 اأن وج  م  أارون عر ولئ فقرال لرئ    

 

 أجلررررررو عرررررر  وجرررررر   أاا و كضسهررررررا 

 فقلررررملو لرررر  بررررل وجرررر و يتِّررررئ مررررضاءةأل     

 

 يهرراوأنررمل مررضن )مكررضو ( وجهررو ف  

 
 وم  تلض :

 مقلرررررررر  داوضنررررررررا فال ررررررررقضو فيرررررررر   

 

 س الرررررررر و ف ررررررررل أاٍاقر احلمرررررررراا 

 علررررى الرررررهنيا الل رررراًء فقررررره ميفرررررااى   

 

 مسررررررررررضعها اىل أسررررررررررها اللهرررررررررراا  

 ومرررررررررررا اليفلمررررررررررراءو للم  رررررررررررولر االأ 

 

 كمثررررل احللررررئ للسرررريف  الكهرررراا 

  اسرررررر  اجلررررررلو الت ضي ررررررال ا ررررررل كا  

 

 أنظأرررررررهو فيررررررر  اررررررراياا انررررررروامى 

   افررررررانئ كررررررالَالل اللرررررر ل سو رررررر   

 

 (1)صرررررر ا  و لمرررررر   ررررررولو انقرررررراار  

هذي األن ام لم تحدها األندلف والم رب بحدودها، بل انطليت تجوب أنحياء  
العالم اإلسالمي، فنسمع في اإلسكندرية شعرا  قيليا  لعثمان بن علي السرقوسي 

   أنبأنا أبو الطاهر السلفي في أجازته العامة  قال  أنشدني (2)حيث ييول اليفطي
يعنيييي  -مييير عثميييان بييين عليييي ابييين السرقوسيييي النحيييوي لنفسيييه بيييالث ر أبيييو ع

 وكتب لي بخطه  -اإلسكندرية 

 اك انررررري   مرررر  ا  ررررول  " يرررر و  

 

 االأ اررررررون بلرررررره انررررررري   س يرررررر و  

ومن نزالء اإلسكندرية علي بين عبيدالرحمن القييلي، وقيد وقيل بعضيهم  
ألغلبيي السيعدي إلى الرتبة العليا في مقر حيث تيولى عبيدالعزيز بين الحسيين ا

  (2)القيلي المعروف بالياضي الجليف ديوان اإلنشاء ومن شعري مادحا  

 ومررررر  ع ررررر  أك ال ررررروااا  والقيفرررررا 

 

  رريلو بأسررها القرروا واررئ  كررواو  

 وأع ررررر و مررررر   ا أناهرررررا ال أك هررررره 

 

 مرررررررأجاجو نرررررررااال واألُكرررررررفو  رررررررواو 

وميين رجييال العلييم واألدب مجبيير بيين محمييد بيين مجبيير القيييلي الييذي هجيير  

                                                 

   ابن بسام  72ص 1م 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق (1)
   212ص 2  اليفطي جإنباي الرواي على أنباي النحاي (2)
   999ص 1فوات الوفيات  ابن شاكر الكتبى ج (2)
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  (1)يلية في مطلع شبابه واستوطن مقر ومن شعري قولهق

 أمررررضن سو يرررر  مرررر  ال ررررتابة عاترررر و   

 

  ررررر فمل  بررررر   األارررررواءو ال األاررررروالر  

 موت ررررضًن  رررر ِّ التانيرررراا  ا ُ ررررمل  برررر       

 

ًو األك ررررالر   ايررررفو ا ي رررروار و اوج رررر

 غيضر   الق ي و على الكثي   بُقرهِّاا  

 

 فُأم ررررررررمل  ِيارررررررراد  علررررررررى مويف هررررررررالر    

 ض د دو األب ررررررررااو فيهررررررررا يررررررررريةل  م ت رررررررر 

 

 ال احليس ررر ر  برررن ا رررالر  وا لخرررالر   

وله أشعار كثيرة، ولكنه بحكم نشأته المقرية فيد ارتبط بهذي البيئية وعبير  
  بعيد (2)عنها وانش ل بها، ومين شيعري يميدح اليائيد أبيا عبيدهللا الملييب بالميأمون

  (2)ا يوسف حيث ييولميدمة غزلية يظهر فيها تأثري باليرآن وبيقة سيدن

 لررررررررررررري  ال رررررررررررررضاقو ِسرررررررررررررت ا ر 

 

 فه عيرررررررر  مرررررررر    ك ررررررررضر الررررررررو د ا ر  

 وعه سرررررررررررر  مرررررررررررررا حييررررررررررررا بررررررررررررر    

 

 

 

 مرررررررر   يرررررررر  وصررررررررل  واجتمررررررررا  

 سررررررررررا وجرررررررررر  مكتمررررررررررل التررررررررررهو  

 

 ا و رررررررررررررره ملتررررررررررررررهل الررررررررررررررريا  

 سررررا أ"ررررمل سواررررف اك  لرررر  ال ارررروا  

 

 و أ"وررررررررررررررررررررررررررو ال رررررررررررررررررررررررررروا ر

 فلررررره  ه رررررضاو بررررر  لرررررهسو  وكيفرررررر     

 

 ررررررررررررررررررمل اررررررررررررررررراا ُة انترررررررررررررررررا ر  

 مرررررررر   تيلررررررررو أ"ررررررررر   فآل"رررررررر ن و  

 

 رررررررررررررررررر  ملرررررررررررررررررو  وا ت رررررررررررررررررا ر

 سرررررررررررا ن ررررررررررر و ي س رررررررررررتوو  الموهرررررررررررا 

 

 لرررررررررررئ برررررررررررا ي ول والمضاعرررررررررررى 

 سك يرررررررررررررو  أن رررررررررررررو  ال ي م رررررررررررررى  

 

 مرررررر  لرررررري  س ض ضررررررى أك مو  رررررراعى

وممن عاب في مقر علي بن جعفر السعدي المعروف بابن اليطياع وهيو  
رف في علم    أحد العلماء بالل ة المبرزين فيها، المتق(1)على ما يذكري اليفطي

العربية اليادر عليها، وله في الترسل طبع نبيل  وفيي المعياني ونييد الشيعر حيظ 
 جزيل فمن شعري قوله من ققيدة يت زل فيها 

 بيفي رررررررةي  ررررررره واى ٍاد برررررررئ احلرررررررالو 

 

 وأا ررررررر  تررررررروق  اليرررررررو وبلترررررررالو  

 
                                                 

   92ص 2الخريدة قسم شعراء مقر ج (1)
هو المأمون البطائحي وزير األمر بعد االفضل بن بدر الجمالي وقد قبو عليه وقتله سنة  (2)

917   
   97-99ص 2الخريدة قسم شعراء مقر ج (2)
   266-269ص 1إنباي الرواي على أنباي النحاي ج (1)
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 أكاسررررهو ارررر ا الليررررل  أاعررررى جنوم رررر و

 

 سسرررررامضنئ فيررررر  امررررروا وأوجرررررالو   

 تابة مو يفررررالفقرررره صرررراا  لرررر  لل رررر  

 

 ملااررررررهاا فيرررررر  غررررررهو و صررررررالو   

 فررواى ال أترركوو  مررا اتررمل ال  ررتا   

 

 ولرررو كثرررضا ال األيادسرررثو والقرررالو

أما األندلف فيد كان لها نقييب مين شيعري حييث رد ميرتجال  عليى اليوزير  
السرقسطي يوسف ابن حسداي عندما دخل األندلف، وكتيب إلييه اليوزير يمدحيه 

  (1)ويثني على شعري بيوله

 أعيررررررررر و بررررررررراى مررررررررر  فاضرررررررررل   

 

 

 أاسررررررر   مرررررررهااى علرررررررى صرررررررحت     

 فرررررررررررأعضا  ت رررررررررررضال برررررررررررضاه   

 

 وكررررررررررررل ميفرررررررررررراف  ال جلترررررررررررر   

 فلمرررررررررررررررا أ ا  لرررررررررررررررهسيفا ارررررررررررررررضا  

 

  رررررررض مرررررررا كررررررراك أود  ال  لتررررررر     

 جرررررر  كررررررل مل ررررررَة  مرررررر  نظرررررريه  

 

 آلهررررررررررررررر  ويولرررررررررررررررى ع   رررررررررررررررت   

 فهرررررررررل جررررررررراٍ مسلرررررررررال ومل سول هرررررررررر    

 

 ومرررررررررررررض بقلررررررررررررر   ومل س   رررررررررررررت  

، فلوال علو قدري وارتفاع منزلته، ما أقدم على وهذا يدل على مكانة الرجل 
مدحه والترحيب به واالهتمام بأمري، ومميا ييدل عليى طيول بياع الشياعر أجابتيه 

  (2)الوزير مرتجال  بيوله

 بررررررررهأا ب  ررررررررل  أمررررررررا  الكررررررررضسه

 

 وال غرررررررررضو ميفرررررررررُو ابترررررررررهاء  ب ررررررررر 

 ألنررررررررو متررررررررضن ب لررررررررلر ا ميررررررررل   

 

 مهررررررررن نررررررررا عررررررررَ ال كسررررررررت    

 اوأمررررررررررررريف  أبيامرررررررررررررو الضا قرررررررررررررا  

 

 برررررررررررأو بليرررررررررره علررررررررررى  يض ب رررررررررر  

 ونظرررررره يكررررررى الرررررريفظه ال أفقرررررر    

 

 و"لرررررى لررررر  ا ررررره ا عررررر   ي  تررررر    

 فررررررررررأن ق  يوس رررررررررريفو و واجرررررررررررأاو   

 

 ومررررررررا "  رررررررر  اىي م رررررررر  أا برررررررر     

ومن المهاجرين إلى األندلف والذي بلغ شأوا عظيما ومرتبة عاليية، محميد  
بيير عنييه اليفطييي بيين الحسييين أبييو الفييتح ابيين اليرقييوبي الكاتييب القيييلي الييذي يخ

فييول   شاعر قانع وأديب بارع من فضيالء العقير وحسينات اليدهر وشيعري 
كثير غير أنه خرج عن قيلية إلى األندلف فاستوطنها، وقحب ملوكهيا ووزر 

                                                 

أخبار وتراجم اندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي  جمعها ورتبها إحسان عباف  (1)
   122ص

 جمعها إحسان عباف   121أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي ص (2)
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لهم، وسار ذكري وعظم قدري هناك فلم يوجد له في قيلية إال ما قاليه فيي قيباي 
 وهو 

 يسررر و اللررروا لر مرررا  رررهم  م ررر   عررر ىل  

 

 ل   برررررئ وُأنرررررا عررررريفهو   ال تورررررتول   تورررررت 

 اىل أك سقول: 

 ارك الليررروك  ن ُ رررث    السرررحض  ال عقرررها  

 

 اررحضال سررواا و كيرره  ال امررو  الت ررلر  

 ال الترريلر والسررود  لررئ عررا لئ تررتل    

 

 (1)بيلو الوجو   واودو األعرنر اليفًّو رلر  

وإلييى تييونف رحييل الفييييه  (2)وممين دخييل األنييدلف علييي بيين حميزة القيييلي 
قاحب تثييف اللسان وهو فييه ول يوي وشياعر وليه  (2)ن خلف ابن مكيعمر ب

  (1)أشعار في الزهد  ونسمع قوت مهاجر آخر في بالد الشام ييول

 ْلتررررُو ال  لرررر  فهررررل أنررررمل  عررررامل 

 

 

 بأنرررررررو حممرررررررول  وأنرررررررمل مقررررررريهو   

 أال ارك تخً ررررررا ال فرررررر ادا حملرررررر    

 

 وأترررررتا  و ت رررررخ رو علرررررى  كرررررضسهو 

حجة الدين ابن ظفر القيلي المشهور بتقانيفه وقاحب هذين البيتين هو  
 األدبية والدينية 

ولسيينا بقييدد حقيير المهيياجرين الشييعراء ميين قيييلية إلييى الخييارج، وإنمييا 
ذكرناهم لنتبين قدراتهم ونتعرف على مشياركاتهم التيي أظهيرت أنهيم عليى قيدر 
 كبييير، بحيييث تسيينموا الييذروة فييي األدب فحملييتهم إلييى المكانيية العليييا فييي شييؤون

 الوظيفة والحكم 

-4 - 

ومثلما شارك القيليون البيئيات الشيعرية المختلفية فيي هجيرتهم إليهيا، فييد 
شارك الشيعراء المهياجرون إليى قييلية فيي شيتى األغيراو الشيعرية، ونفحيوا 
الحياة الشعرية في قيلية ن مات عذبة مهاجرة، ومن أشهر الشعراء المهاجرين 

لسوسيي  اليذي اسيتطاع برقتيه أن يأسير إلى قيلية الشاعر  محميد بين عبيدون ا
قلب أمير قيلية  ثية الدولة  وابنه جعفر وبالتالي أسري بشعري وقيدي ومنعه من 
الشييخوص لوطنييه، وفييي ذلييك يييذكر عنييه الشييي  محمييد النيفيير فييييول   قييال أبييو 
الحسن ابن رشيق فيه أقله من بيت في الييروان من أكابرها، وأبوي هو المنتيل 

                                                 

   اليفطي  299المجدون من الشعراء وأشعارهم ص (1)
   ابن بشكوال  127ص 2كتاب القلة ج (2)
   اليفطي  227ص 2انباي الرواة على انباي النحاي ج (2)
   ابن خلكان  276ص 1وفيات االعبان ج (1)
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شاعر وطيء الكيالم كليف بعذوبية اللفيظ والتوقيل إليى المعنيى  إلى سوسة وهو
، بين عبيدهللا أميير قييليةالبعيد بلطافة، وكانت له رحلية إليى ثيية الدولية يوسيف 

ومكث زمانيا فيي كنفيه،  ،ربه، وقناي، فيبله، وأضافه إلى ولدي جعفر، فأدهفامتدح
ق فيهيا معاهيدي ثم سأله اإلذن له في الرجوع إلى وطنه، ورفع إلييه ققييدة يتشيو

 فيها 

 بررررررراى  سرررررررا جترررررررل  انلسررررررركض د       

 

ً  ا يفررررررول  مررررررضقًّ أو م س ررررررضا     اسرررررر

 كي مرررررررررررا أارررررررررررا لها فتخ نرررررررررررئ   

 

 مرررررررا س لرررررررلو ا ررررررررياكو بالُق  رررررررضر  

 سرررررا ُ   رررررض   رررررااق  الررررر ا  ض رررررمل      

 

 أيرررررررراا  فيررررررر  ب برررررررل ال رررررررهار 

 واى مرررررررررررا   رررررررررررضا عيفرررررررررررُو وال 

 

 كررررررر    ررررررره   رررررررضاو بالُقس رررررررضر 

 ارررررررقىفسرررررررقاُو ميفهرررررررل احليرررررررا و  

 

 ع ررررضال مق  ررررى فيرررر  مرررر  ع   ررررضر   

ا   اليفتماا اللا  ية الِ  اهلا اب  عتهوك خيتمها بيفسماا ع رضة وأترواق م رل     

 : (1)يه الول  فيقول

 لرررررو اارررررت ي  ارررررتحمل مررررر   رررررضل  

 

 

 ترررررررو ال اليررررررر  ارررررررواد   ا ال  رررررررضر 

 يتررررررررى أ تررررررررل  جانتيررررررررُو كمررررررررا    

 

  تلرررررررملو فيرررررررُو مضاترررررررف  الت ررررررره ار  

 وأفرررررريلو أج ررررررانئ لررررررهسُو كمررررررا   

 

 فاض رررررمل  عليرررررُو ومرررررا ب هرررررا مرررررهاا 

ولك  جل ض س ه أ ني  ع  ا ا اليفهاء احلتي  اىل كل  ل   فيتوج  انروق اىل  

أبي  ثقة الهولة علَّ و جيه لهس    انا صاغية   مقها يتة لو يف    وتو   نلااه صتا    

ل  م  ومأ ك ل  بالس ض "فكت  اىل ثقة الهولة سسأل  فيما األ في  وله  وسركض ما نا

 ا ود وس كض و يف  أس ال:

 سرررا   رررض  رررااق يترررى فيرررُو مأارررواو

 

 تو ئ  لير   و"   روا عيفرُو مأارواو    

 ارك نررررراا  جرررررااوُو انرررررئا ارررررااض  أبرررررهال  

 

 ُأبكئ عليُو وباكئ السر ِّ ملر واو  

عيفررها مرر  الوجرره  مررا لررو فرراا  مرر        

 ُكت ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهن

 

 (2)اليررُو الير ررمل  م رر   ي و ل ررُو الررهواو 

ما كان من ابنه، فلم يجد ما يرجيوي عنيدهما، والظياهر  وكان من ثية الدولة 

                                                 

   محمد النيفر  19ص 1عنوان األديب ج (1)
   292-297المكتبة القيلية عن رحلة التيجاني ص (2)
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 ، ورفو سماع شكواي ابهما به وقل إلى حد التحفظ عليهأن إعج

ومن خالل إلحاح الشاعر ورفضهما يتضح لنا شدة اهتمام ثية الدولة وابنيه 
 بالشعر، وحرقهما على إبياء هذي النوعية لتثري الحركة الشعرية في الجزيرة 

، بل ظل حبه الملتهيب إليى وطنيه ييأففو فإن الشاعر لم ومع ذلك الر 
شاغله األكبر يؤجج مشاعري، فكتب أبياتا إلى جعفر الذي حجبه عنه فتيرة يييول 

 فيها 

 ونرررررا اأسرررررملو الترررررها   مرررررملو مسرررررلمال   

 

 عليررررر   وأههرررررضاو ا  رررررو   لهسررررر    

 فقلررررمل  لرررر و أك األمررررري  ابرررر   سواررررف      

 

َ  الوصررررولو الي رررر       تررررتيهوُو  رررره  عرررر

 كيررر   لرررئ تررر يلال عيفررره  و ومررر كلضال  ف 

 

 ا ا جهت  رررررر و متتررررررى السرررررر ا  عليرررررر   

 ، فأطرب لها وأعجب إعجابيا، ولييه بها في منزي لهقال وكتب هذي األبيات 
  (1)، وأمر له بمال كثير شديدا  

أما عاشق قيلية السوسيي اآلخير، فهيو عبيدالحليم بين عبدالواحيد السوسيي 
م الشيباب حييث الحريية واالنطيالق والجميال الذي كانت تمثيل قييلية لدييه أحيال

والسييحر، ولكنييه مييا إن قييدر لييه أن يقييلها حتييى احترقييت بنييار الفتنيية وفييي ذلييك 
  (2)ييول

 

 عرررررررررررررررقملو صررررررررررررررقلي ةل سافلررررررررررررررا  

 

 وكانررررمل كررررتلل جيفرررراك ا لررررود

 فمررررا  يررررها  الوصررررلو يتررررى اكتهلررررملو  

 

 وصررررررررااا جهرررررررريف ه  اا  الو  يررررررررود  

إليهيا وقيد كبير وللسين حكيم فياللهو  فهو أرداها مرتعا  لشيبابه، ولكنيه وقيل 
 والمرح من قفات الشباب، والجد والرقانة فعل الكهول 

فلم يستطع لكبر سنه تحييق أحالميه، وبينميا كيان رأسيه يشيت ل شييبا كانيت 
قيلية تشتعل بنيران الفتنة، وعندما تيولى الجزييرة حكيام الطوائيف انضيم البين 

 منكود وله شعر في مدحه 

ي شاعر غزل رقيق المعاني، شارك في هذا الفن وأجادي وعبدالحليم السوس
وميين قولييه مت ييزال  وميلييدا  طريييية عميير بيين أبييي ربيعيية فييي الحييوار وأحاديييث 

  (2)النساء

                                                 

   292المكتبة القيلية عن رحالة التيجاني ص (1)
   22ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   22نفف المقدر ص (2)
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  الرررررمل ألمرررررضال هلرررررا سرررررر ل   لرررررئ    

 

َ اررررى علررررى أمضابرررر     ررررول  امررررضاء  سو

 وييررررررررراة ياجتررررررررر  الرررررررررئا وفقرررررررررضر   

 

 ألواص رررررررررررُل   ع   ابررررررررررر  بل ابررررررررررر   

  ل رررررره  الكررررررضن وألمرررررريفل   ج و نرررررر و 

 

 وألمررررررررررَج    دموعرررررررررر  برررررررررررضاب  

 ل رره  بررال  بررامسئ بل رره  مررا كررته  اهلررون   

 

 دارررررضال وكررررراك صررررريان ِ أو ىل بررررر  

هذي األبييات اللطيفية اسيتطاع بهيا الشياعر أن يتحيدث نيابية عين معشيوقته،  
 فيعرف خواطر قلبها وطريية أدائها 

ييدي ميع هيذي  وله أبيات غزلية أخرى تتحدث عين أن الشياعر قيد أسييط فيي
وحيلتهيا ، وشيدة أذاهيا ليه، وشي لت فيؤادي بمكرهيا، تهالمحبوبة المتدللة التي حي ر

  (1)، فييولعليه

 تررركواو فقالرررمل: كرررل اررر ا م مرررا 

 

 بوحتِّررررررئ أاال اى  لتررررررُو مرررررر  يوتِّررررررئ  

 فلمررا كتمررملو احليرر   الررمل: لررره  مررا   

 

 ص ررر  ا  ومرررا اررر ا ب لرررل ت ررر ئ القلررر  

 هو  التررررررافررررررأدنوو فييفق  رررررري  فأب لورررررر 

 

 اضررررااا فتل ت ررررهًّ التتاعررررره  مرررر   نررررر    

 فررركواا مو  سهررا وصرر ا سسرروءاا    

 

 و رررض و مررر  بولرررها وميف رررض مررر   ضبرررئ    

 فيررررا  رررروار اررررل  مرررر  ييُلررررة  مللمون هررررا 

 

 أترريوا ب هرا واارت و ج توا األ ج رض مر  ابررئ     

ومن جميل غزله وقفه العيون بالمريضة، ونظراته بالعائيدة، وهيو تشيبيه  
  (2)ه يعذب بتكملته قائال  مكرر ولكن

 كرضاا حلظرئ فرريم  حلظر  اررقمئ   

 

 فقرررال لرررئ: فررريه مكرررضاا  ومرررضدادو    

 فقلرررمل: عييفررراُو مضضرررى سرررا ُفررره س توهوم ا  

 

 فررررر  م ليررررره  حلظرررررامئ فهرررررئ عورررررو اد  

، وليم ي ادرهيا بعيد االحيتالل النورمياني لهيا، وقد ظل عبدالحليم في قييلية 
الييذباب توضييح الحاليية التييي  (2)لييرد ولعييل أبياتييه التييي قالهييا فييي سييهم رد مذبيية

أقبحت عليها قيلية، والحال الذي وقل إليه المسلمون والشاعر واحيد مينهم، 
ومن الشعراء الذين وفدوا على قيلية ابن الميؤدب  خيرج يرييد قييلية فأسير   

عاد من األسر فميدح ثيية الدولية طامعيا   (1)ولما حقلت المهادنة مع ملك الروم 
                                                 

   22نفف المقدر ص (1)
   22ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   22ص 1خريدة قسم شعراء الم رب مال (2)
أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفى  جمعها وحييها إحسان عباف  (1)
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 ية الدولة أعرو عنه فهجاي في نواله، ولكن ث

وميين الشييعراء المجيييدين الييذين اتخييذوا قيييلية دار إقاميية لهييم طمعييا  فييي 
النوال، الشياعر ابين قاضيي ميلية وهيو مين  أفضيل شيعراء الم يرب المعيروفين 

  (1)باإلجادة الموقوفين باإلحسان واإلفادة    فمن رقيق شعري قوله

  لررررررررملو للحسرررررررريفاء  نررررررررا أب ررررررررض ا    

 

 جرررضن فيمرررا جرررضن دمررر   عررري   ررره

 ال مظرررررررر  الررررررررهم   مررررررررا عانيت رررررررر     

 

 أنررررررا مرررررر  سهررررررها اليررررررو ا رررررر ا 

 جررررال  ال "ررررهسو  مرررر  مرررراء ال ررررتا     

 

 اونرررررررر  سسرررررررر  ارررررررريفا و الترررررررررضا

 مأ"وررررررررر و األج ررررررررراكو فيررررررررر  اس هرررررررررا   

 

ٍ  التيفررررررررامئ ُ ُ ررررررررضا     فررررررررإ ا يررررررررا

وقد شارك الشاعر في النهضية الشيعرية اليائمية فيي بليرم حيول ثيية الدولية  
  (2)ائية منها قولهومدحه بيقيدة ف

 اعى اى م  مضعى ْى الهس  عييفو 

 

 وحيمئ اوبا اإلار ا والليرلو أغ رفو   

 
 اىل أك سقول:

 فياثقررررُة انيل ررررو  الرررر ا انيل رررروي ا رررره مو و   

 

 سورررضاص  ألكتررراد  األعرررادا وسضصرررفو 

 و ا لرررررررة  بالسرررررررل ه  ن   ليرررررررُو جل رررررررض  

 

 فيالرررُو مررر  عيررره  ِلكرررنر ستحرررفو 

 
ل زليي بيين ، وقيد ميزج فيي شيعري اوالوقف، ال زل  وله أشعار عذبة في
  (2)، ومن شعريأوقاف الطبيعة والمرأة

 ا ا ااترررررررررررَا  نهرررررررررررود  ال  رررررررررررهود  

 

 ُفقيرررررل  للح ل رررررهر ُ ررررره    ا ررررر   الو رررررااو  

 ومول   ررررررررررتو  الت رررررررررروكو ا ا ثيفررررررررررمل  

 

 وال اررررررررررريما وفررررررررررريه   الثمرررررررررررااو  

 
  (1)ومن جميل شعري قوله يقف حمامة تقيح

                                                                                                                            

   99ص
معارف  997نسخة مقورة رقم  219ص 2م 11  ابن فضل هللا العمري مسالك االبقار (1)

 عامة بدار الكتب المقرية  
   99ص  ابن دحية المطرب أشعار أهل الم رب (2)
   192ص 2  ابن خلكان جوفيات األعيان (2)
   191  ابن سعيد األندلسي صرايات المبرزين وغايات المميزين (1)
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 لر مسررررررت ض ا وا رررررراءو ضررررررافيةي ا يفررررررا 

 

 عيفرررررررررررا ب ُ ض ع رررررررررررئ  بان ررررررررررررة  وأااو   

 غيف ررررررمل  فررررررأ كضا  انررررررروق  بتثهررررررا  

 

 ومتاس ُلرررمل  ف ل رررل ال رررحيً الرررراكئ

 وع تررررملو مرررر  ضرررره س  ر ال أو صررررافها  

 

 

 

 "ول رررررر و اُ ليرررررر ر ولتس ررررررةيو اليفسرررررراو   

 
ومن الشعراء المهاجرين الشاعر األندلسي المشهور قاعد الل يوي واليذي 

طمعا  في ت ير حاله، وبعد أن أقلح من شأنه عاد إلى األندلف  انتيل إلى قيلية
   (1)ثم رجع إلى قيلية وتوفي بها  قريبا  من سنة عشرة وأربعمائة 

ومن أشهرهم وأكثرهم أثرا  المهاجر الذي فر بعد تخريب الييروان من قبل 
ازر العرب الهاللية، الشاعر الناقد أبو علي الحسن بن رشيق، والذي اتخذ من م

  (2)ميرا  له ومن شعري في مدح قيلية قوله

 أ"رررملو انهسيفرررة ال ااررره ال سررررااكها 

 

 فيررر  اررروااا مررر  التلرررهاك والرررتم ر  

 وعظَّررررره اى مليفرررررى ل ظهرررررال  سرررررمال   

 

 ُ لأرره  ا ا تررهمل أاررل  الللررهر أو ُفقرر ر    

 
وابن رشيق قبل هجرته إلى قيلية كان له فيهيا أقيدقاء ومعجبيون، وكيان 

اعر القييييلي ابييين القيييبا  وأبيييي الحسييين عليييي بييين ليييه مراسيييالت ميييع الشييي
   (1()2)الوداني

ولعييل ميين آخيير النييازلين أرو الجزيييرة بعييد احتاللهييا بفتييرة الشيياعر ابيين 
قالقف الذي وفد على أحد أحفاد روجار األول وفي ذلك ييول ابن خلكان   ولما 

 بين دم أبيو الفتيوح نقير هللاهلك روجار ملك بعدي ابنه غليم ابن روجار وعليه ق
 والمالحيظ  (9)   ومدحه وأجازي وذليك فيي سينة ثيالث وسيتين وخمسيمائةقالقف

أن ابن قالقف كان على عالقة بأحد زعماء المسلمين في الجزيرة حيث يضييف 
ابن خلكان قائال    وكان بقيلية بعو اليواد ييال له اليائد أبو الياسم ابن الحجر 

ي   الزهر الباسيم فيي أوقياف أبيي فاتقل به وأحسن إليه، وقنف له كتابا  سما
وأجاد فييه ولميا فيارق قييلية راجعيا  إليى اليديار المقيرية وكيان فيي  (6)الياسم 

 زمن الشتاء ردته الريح إلى قيلية فكتب إلى أبي الياسم المذكور 

                                                 

   96  ابن دحيه صالمطرب في أشعار أهل الم رب (1)
   229ص 1  ابن بشكوال قكتاب القلة (2)
   97المطرب في أشعار أهل الم رب  ابن دحيه ص (2)
   92ص 1م شعراء الم رب مانظر الخريدة قس (1)
   219ص 6وفيات األعيان  ابن خلكان ج (9)
هو أبو الياسم بن حمود المعروف بابن الحجر وقد وقفه ابن جبير بأنه زعيم أهل الجزيرة من  (6)

 المسلمين في عقر النورمان بقيلية، وأثنى عليه بكثرة القنائع والقدقات  
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 م يفرررررررررر  الرررررررررررتاءو مرررررررررر  الوصررررررررررو 

 

 لر مرررررررررر   الض اررررررررررولر اىل د سرررررررررراان  

 فأعرررررررررررررراد نئ وعلررررررررررررررى ا"تيررررررررررررررا  

 

 اااا جررررررراء  مررررررر  غررررررررير ا"تيرررررررا   

 ولضب مررررررررررررررررا و ررررررررررررررررر و احلمرررررررررررررررررا  

 

 (1)او وكررراك  مررر  ُغرررض ا انكرررااا   

 
وليييد سييجل ابيين قالقييف رحلتييه إلييى قيييلية شييعرا  جميييال  ذكيير فيهييا أميياكن 
كثيييرة وهييي األميياكن التييي أقييام بهييا أو عييّرج عليهييا  كثرميية وجفلييوذ ومسييينى 
وسرقوسة  وغيرها من األماكن التي مر عليها في رحلته هذي، فهو ييذكر ثرمية 

، وطعامهيا مين حانيا  عليها، فهي في نظري جهنم، شرابها كالمهل يحيرق األكبياد
  (2)، وفيها ييولغسلين

 فرره"لملو ثضمررُة واررو م ررحيفو امسهررا  

 

 لرررروال يسررررنو اليف رررره ل   و التحسررررنر

 ال ييرررث ترررر ا انرررراءو ي ررررضة  يظرررر    

 

 وبقيررررررررمل ال مقرررررررر  و كررررررررانقلنر  

 وترررررضبمل مررررراء  انه رررررلر  ترررررل  جهررررريفهر    

 

  ررررررررراعه التسرررررررررلنر وتررررررررر لتو  ِ

   ِ  يتررررى ا ا ااررررت ضغملو م يفهررررا  ررررا 

 

 ومررر او مررر  أاررر ن ضرررل  اررر ن    

 
ثم ننتيل من ثرمة إلى جفلوذ ومع طيب هوائها وجمال موقعها إال أنه أجفل 

منها إفجفال امرئ مطلوب بدين
(2)  

 اج لررررملو مرررر  ج ُ لررررو   ارج ررررال  امررررض  

 

 بالرررررره س  ر سو  لرررررر و ثرررررره  أو بالررررررهِّس ر     

 ا بلرررررررره  أت رررررررره حيي  رررررررر و مرررررررر   أن هرررررررر 

 

 اوا  سورررررررها فمرررررر  مويفررررررًى وميفرررررروكر 

  رررررررضا بأعيويف يفرررررررا عيررررررروكو مياا ررررررر    

 

 حم وفررررررررةل أبررررررررهال  رررررررروا  عررررررررنر  

  ِ  ومضكتوهررررررا واليفرررررروءو سيفررررررَلو اايرررررر

 

 عررررررر  مرررررررالر  رررررررااوك  اىل  رررررررااوكر  

 
حيييث اسييتيل بعييدها  ،فأقييام فيهييا تسييعين يومييا  وبعييد ذلييك اتجييه إلييى مسييينا، 

  (1)اح الهوجاء إلى الملجأ األمين سرقوسةسفينته التي قادتها الري

                                                 

   299ص 9  ابن خلكان جوفيات األعيان (1)
   112-127  أمارى عن معجم البلدان صليةالمكتبة القي (2)
   111  أمارى عن معجم البلدان صالمكتبة القيلية (2)
   112نفف المرجع ص (1)
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 ومكل رررررررررمل  اض  وارررررررررةأل بُأمان يفرررررررررا  

 

 

 ال مل رررررررررررأ للخرررررررررررا  ن  أمرررررررررررنر

 
وفي كتابه الزهر الباسيم مين أوقياف أبيي الياسيم ميدحا  لهيذا الرجيل اليذي 

  (1)يعتبر زعيم أهل الجزيرة من المسلمين فييول

 وموعرررررره  صرررررررال برررررررئ فقلرررررررملو لررررررر  

 

ًو ال التيرررررررررره   ال  وعيرررررررررره  س  رررررررررري

  رررررره أ سرررررره  احلمررررررهو ال سسررررررريو اىل  

 

 غرررررري أبررررررئ القاارررررره برررررر  ي مًّررررررود 

 ال سررررررررررررره  لليفررررررررررررروالر ملضكرررررررررررررةأل  

 

 أا ن بهررررررا التتررررررل  صرررررراارا  ا يرررررره   

 وعيفرررررررره  لل رررررررريوى  نررررررررااو   ررررررررضن    

 

َ ل   كلمرررررا سرررررودا   (2)ملضفهرررررا التوررررر

 
 وميفها:

 وملتقرررررررررئ كتتررررررررر  الكتا ررررررررر  ال 

 

 جررريب مررر  ا رررض صرررا ه ال ررريه   

 بكرررررررررلِّ  ل ررررررررر   كأنررررررررر  ن ُ ررررررررر     

 

 مومرررررررررلِّ ب رررررررررول مضدسررررررررره    غرررررررررريو

 صرررررررررررررررررررررح مل  فا تسرررررررررررررررررررررم   اىل 

 

 ف ررررررلر ابتكرررررراا  ويوس رررررر ر موليرررررره 

 
 :(3)وسقول م    يهة أ"ضن ال مهي 

 

 اك ابرررررررررر  ْررررررررررود  لرررررررررر  اايررررررررررةأل  

 

 

ٍ ار     (4)مسرررررت ل  احلمررررره  مررررر  ان رررررض

ويظهر أن ابن قالقف كان على عالقية بأحيد زعمياء قييلية مين النورميان  
  (9)وله فيه مدح حيث ييول

 انررررررررررها ً فااررررررررررتقضا  وجضدنررررررررررا 

 

 

 علررررررى أوصرررررراى جوضدنررررررا الرررررروٍسضر  

 فيفظميف ررررررررررا ان ررررررررررا"ض  كررررررررررالآلىل   

 

 ويلأا ييفررررررررررا انلررررررررررالئ  كرررررررررراليفحوار

ِّ ن ض عرررررررى      و ميفرررررررا ال مسررررررراء  اللررررررر

 

 جررررتن  الرررررم   ال اليرررروا ان رررررير   

 

                                                 

   192ص 1الخريدة قسم شعراء مقر ج (1)
   األبل  البزل (2)
   199ص 1الخريدة قسم شعراء مقر ج (2)
 ما من نجوم المطر  المرزم   نوء ونجم من الشعريين وه (1)
   169ص 1الخريدة قسم شعراء مقر ج (9)
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 وأع ررررررر و مرررررررا جرررررررضن أن رررررررا أم يف رررررررا 

 

 و ررررر  ُانررررر  الليرررررث  اهل ررررروار   

 
 وميفها:

 هليررررررر و صرررررررواع ر اللَمررررررراا م يف ررررررر و 

 

 

 سكرررررادو سررررر س و أفهرررررهُة ال رررررخوار   

 ومررررررراءو مكرررررررااا األ"ررررررر قر ميفررررررر     

 

 سكرررررررادو سرررررررضدًّ صررررررراعهُة الرررررررَفري 

 وأغرررررررررررضا و األمرررررررررررانئ ال سهسررررررررررر   

 

ًّ ملررررررا ف  الرررررره و لر اليف رررررررير     مهرررررر

هؤالء هم معظيم الشيعراء اليذين وفيدوا عليى قييلية فيوردت فيي أشيعارهم  
رات من حيياتهم، وإذا ليم أوقافها، وأثنوا على حكامها وأمرائها وعاشوا فيها فت

يكن في األمكان إنكار أثر البيئة القيلية في هؤالء الشعراء، فإن من اإلجحياف 
 بمكان أن ننكر أثرهم على الشعر القيلي وكلهم شاعر معدود 

وكما شارك ابن قالقف بهجرته إلى قيلية بعد احتاللها من قبل النورمان، 
ليم تيتقير عليى الفتيرة التيي عاشيها فإن شعراء آخرين هياجروا إليهيا، فيالهجرة 

المسلمون حكاما  عليى الجزييرة، وان كانيت ليم تسيجل ذليك النشياط اليذي سيجلته 
الهجييرة األولييى، فالشيياعر يحيييى بيين التيفاشييي  قتلييه اإلفييرنج بقيييلية بعييد سيينة 

كييذلك نجييد الشييي  أبييا الحسيين ابيين  (1)خمسييين وخمسييمائة عنييد فييتكهم بالمسييلمين 
ك الفترة يعرج على قيلية ويشارك بشعري فيي حاناتهيا، القبان المهدوي في تل

  (2)وقد وجدنا له شعرا  غزليا  في قبى نقراني خمار بمدينة قيلية ييول فيه

 ومَن رررررررض ع ُقررررررره  ال رررررررلي   بيفحرررررررض  

 

 

 وأداا  يرررررررررول وتررررررررراي  ارجنررررررررري 

 " مرررره ا  ب  رررريف جر اللأيررررلر ج م ررررض ةي نرررراار       

 

 فأ رررررررراا  " م ررررررررض ُة دنِّرررررررر    يف رررررررره س   

 لررر  لررر وا السًّرررضن مررر  كأ ا ررر     مت  

 

 جنرررره  سكرررروك اىل ال ررررتالر دلرررري   

ومييع ذلييك تظييل هييذي المشيياركة محييدودة لييم تكيين فييي قييوة وحيوييية الهجييرة  
 األولى 

 

 العامل الرابع: الفتنة وأثرها في الشعر الصقلي:

هذا البلد الذي اضطرب فيه بحر السياسية مين ميد وجيزر وعليو انخفياو، 
إلييى اخييتالف مشيياعر الشييعراء فييي نظييرتهم إليييه واضييطراب وهييدوء، قييد أدى 

عندما أقبح مربطا  لخيول النورمان، فنرى منهم من عاب يحترق بنار األميل، 

                                                 

   129ص 1  العماد األقفهاني مخريدة قسم شعراء الم رب واألندلفال (1)
   129نفف المقدر ص (2)
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فلمييا احترقييت الذباليية احتييرق معهييا، وميينهم ميين اغرورقييت عينيياي بالييدموع عنييد 
  (1)وداع وطنه فمسحها ومضى يضرب في األرو قائال  

 اىل ا امتررررراعئ ل مرررررانئ الكررررروا ل

 

 

  ا  ضسرر  ا رره بررادا انرر اا    وارر

 أارررررره وىل عَمرررررراك عررررررَا  مرررررررضق    

 

 وأ"ررررررضو سوت ررررررضرا امررررررِ بانترررررراال  

 
  (2)ومنها ييول

 وسرررررا و ررررر  اك بيفرررررمل عيفارررررى فرررررإنا  

 

 

 ارررأو   أكرررواا اللتررراق اليف ا ررر   

 ا ا كرراك أصررلئ مرر  مررضال  فكيل هررا     

 

 بررررر دا وكرررررلو اللرررررانن  أ ررررراابئ   

كميا هيو، عيالم بأنيه لين يسيتطيع أن  وهذا اليسم اليذي استسيلم متييبال  األمير 
 يفعل شيئا  أو ي ير مما حدث 

ومييع ذلييك فيييد اتفييق هييؤالء الشييعراء قبييل وقييوع الجزيييرة تحييت االحييتالل 
النورماني على التنبييه والتحيذير مين تليك الفتنية التيي عقيفت بأركيان الجزييرة 

ف وكانت ميدمة ليذلك االحيتالل، والوقيوف فيي وجيه مفتعليهيا، ولعيل ابين حميدي
  (2)كان أكثرهم وعيا وإدراكا  لما ستجري تلك الفتنة من عواقب وفي ذلك ييول

 أيرررررن  م رررررانى أالرررررها  رررررو    فتيفرررررة     

 

 

 س ررررضاا فيهررررا نرررراا   كررررلًّ يا رررر    

 وأضررررح مل بهررررا أاررررواىاه وكأنامررررا    

 

 مررر ااتوهه فيهرررا ا"رررت ىو انررر اا    

 ومل سررررضيه األايررررراا  مرررريفهه أ ررررراال    

 

 مررررضوان ارررريوفلا مرررر  ف يرررر   أ رررراال 

وهذا التقوير المريع لهذي الفتنة التي كثير حاطبوهيا، وتعياظم اليرزء فيهيا  
حتى قار األخ ييتل أخاي واليريب قريبه، هو إليى جانيب ذكيري لحوادثهيا، يِن فّفيِر 

وتييوفيرا  للعييدة والمييال، لميابليية العييدو  ،حفظييا  للييدماء والنفييوفميين هييذي الفتنيية، 
 المترقد 

تج الفتنية فيي الشيعر، فاضيطربت قليوب الشيعراء خوفيا  وهلعيا  مين  وقد أث ير 
ضياع وطنهم، فهيذا أبيو محميد الياسيم بين عبيدهللا التميميي يشيارك بشيعري فيهيا، 
ويبييين شييدة حييربهم فيمييا بييينهم، وينييبهم إلييى دخييول اإلفييرنج فييييول ميين ققيييدة 

  (1)أولها

                                                 

   222نفف المقدر ص (1)
   222نفف المقدر ص (2)
   21ديوان ابن حمديف ص (2)
   محمد النيفر  126-129عنوان االريب ص (1)
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 أبيرررررملو وج ررررر  مررررر  ج ا  رررررو نرررررا هو

 

 

 و لرررررملو ِرررررا  اُلت ررررر و فيرررررو  اللررررروا  هو

، واستعداد اإلفرنج لمهاجمتهمذي اليقيدة التي ضمنها أحداث الفتنة، وفي ه 
 ، فييول به لهذا الوطنلم ينف أن يبدأ بذكر ح

 اررقى اى ارريه  التررضل  ال ب ل ررل  اامرر   

 

 

 كمررا مييفرر  التمررل  السررليهو انيفررادا  

ومرا كيفرمل أاررقى الت رض ل  لرو كرراك مل      

 م كيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 

 ص رررررررررررقلليةأل م يف ررررررررررر و واك  الا  ال  رررررررررررهو

ثم يؤكد أن هذي الفتنة هي من فعل واب وشى بينهم حتى سرق الفتى نفسيه  
وبيته، وقتل أخاي وقريبه، هذي المعاني التي يؤكدها كل شاعر إنما تيدل عليى ميا 

 وقلت إليه الحال في ذلك الث ر اإلسالمي فييول 

 اٍسيفررررا برررر اا   الررررتن يتررررى كأنيفاررررا    

 

 

 ن ررضن أك مرر  ستتررئ اررون التتررئ  ث ررهو  

  تررررى م يفاررررا علررررى مررررالر ن   س رررر  ستررررري ال 

 

 وس ق تليررررررر و ع ررررررره وال أ"رررررررو و ان   رررررررهو   

 س  رررواو وليرررلو الُقرررو ار عررر  اورررت لر ات ررره    

 

 وس م  ى على انكضو   م ر   اورو  نراد او   

 كمرررا ُأن رررمل  مسرررضوا  ِرررا ارررو جررراٍ     

 

 كمررا ا رره ه  احملررَوكو والقلرر   واج ررهو  

أنهيم اسيتعدوا لهيا مثيليين  ثم يقف تلك الحرب البشعة بين األخيوة، وكييف 
بالدروع والحديد، وسالت بحيار اليدماء بيينهم حتيى أقيبحوا ليمية سيائ ة فيي فيم 

 الروم بعد أن كانت الروم طوع سيوفهم فييول 

 جنرررررض ف رررررول  السرررررابتاا  كأنيفرررررا   

 

 

 أاا رررررررهو باضرررررررمل  ُفرررررررو ُ هو   نلرررررررا  هو

 كررررررأك فيوسرررررر   الرررررر  أمرررررروا و  ررررررة   

 

 وكررالضسً فرريه  اللقرراق ال رر د ا  

 ملرررررررااىو االأ أك  مكررررررروك  يواارررررررضا 

 

 ا ا اوعررررمل سومررررا هيتااررررا ان ي ررررهو  

 ن ررررررضولو ونتررررررهو ال أمرررررروا لررررررو ان رررررر    

 

 اأن بل رررها مرررا عررراود اليفررروا  يرررال هو 

 كرررررأك  رررررااال برررررالوغى وكأن مررررررا    

 

 ملااكييفررررا  ررررول  الَمرررراك موااررررهو   

 ف رررررواال نررررر ودو انررررروا  عيفارررررا ومرررررااةل    

 

  واو كمرا مراا  احلمراةي األكرااراو    

 فلررو كرراك اررلمال  لررو احلررضل بييفيفررا     

 

 ث ثرررن عامرررال ضررراميفا ميفررر  ضرررا هو    

 ونل ررررض  ررررو    ا رررره  كررررل  موررررهج ج     

 

 سضاوغيررررر و برررررال َّل ر ُكل ررررر   ويرررررامو

 وكانرررمل  بررر دو الرررضوار ُ رررو    اررريوفيف ا   

 

 ا ا اام هررررا م يفاررررا علررررى التول رررره  اا ررررهو  
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ه بالبطولية والشيجاعة ثم يأتي إلى ذكر اإلفرنج مبينا  نواياهم وممتيدحا قومي
 دافعا  عنهم قفة التخاذل، مبينا  أن عزماتهم قدت من الحديد 

 ا لي  ع  اإلفضنج اك ترهمل وامسلرئ  

 

 

يرررهسثال ُكيف ر رررضر الرررضو ار والرررضواو   

 نررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراع هو

 

 أمونررررررا ولكرررررر   بالررررررهاو  أارررررراواال  

 

 ولكررررر  أمييفرررررا والسررررريوىو عرررررَا ه

 على كلِّ مرركولر ال ضسره كأن مرا    

 

 ل ررررررضاد  ررررررواد او  وا مورررررر و عيفرررررره ا 

 ا ا مررا عرر  ميفررا علررى الظهررض فرراا        

 

 فلررررري  بليرررررهال أك  م رررررري  القررررروا  هو  

 مسررررراء  وأاا  مرررررر  جيفررررررال ويررررررافض   

 

ً  جح رررررل  وص ررررررواااو    وليرررررل  وصوررررررت 

 فرررررر  د جرررررر   اال أك مثرررررروا  ع اجررررررة   

 

َ ك أال أك خترررررررض   ررررررراج هو    وال موررررررر

الوغى، مؤكدا   وأخيرا يختم ققيدته بالدعوة إلى الهجوم والموت في حومة 
 النقر الحتمي 

     ً  اررو اليف ررض يتررى كررل أعررَل اامرر

 

 

 ويترررررى  رررررضوك التانيررررراا  عمرررررا هو   

 و ررره  موس رررل هو اال رررواا  ت رررقوةي غرياررره    

 

 ُأال ال  أعررررررررضا   دعتهررررررررا مرررررررر مو 

 ا ا كررررراك ال سيف يرررررو أنرررررو اررررراال  

 

َ او غي رررض  أنرررُو اررراج هو       فلررره س ت ررر   ي ررر

 فقررررره سقترررررلو انرررررضءو ابتتررررراء  ييامررررر      

 

 مرررر  س ت تررررئ انيفيررررُة اررررال هو    وأكثررررض

 و يررررر و ييررررراة  انرررررضء  ال عرررررَ مو م ررررر   

 

 ومرررا انرررواو االأ أك م هررروك  الكرررضا  هو   

أميييا الفيييييه الكالعيييي واليييذي رأى أن حييياطبي الفتنييية يعمليييون لمقيييلحتهم  
الشخقية ال لقالح الوطن، يهتف مكبرا  عندما أرسل المعز ولدي عبيدهللا إلنيياذ 

  (1)الجزيرة فييول

 أكرررر  أودن ا رررروا وانقرررررلمل   اى

 

 

 اح  اليف اق وٍال احلراد  اليفكرض  

فهو يرى في عبدهللا المنيذ للجزيرة من الفتنة والضالل ودسائف المنافيين،  
 ويشيد باربحيته وكشف الضر عن بني قومه 

 برررررراألا حيئِّ الرررررر ا جرررررراد ا  أنام ليرررررر و  

 

 

 فق  ض ا  عر  مرهااا الرتوح   الترها    

 دا اواملررهاجررهون السررحال ا ا جررا  

 

 مررررراء  وجرررررهوا و فيمرررررا بييفيفرررررا بررررره او   
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 مل سلررر   جيررررال ومل س ررريف ه ل  ل م ل   رررلة   

 

 اال و ٍا و التوفيرررررررررررررر و والظَُّ ررررررررررررررضو 

ثم يبين استنجاد الجزيرة بالمعز وانتقيارهم بيه للخيالص مين شيرور هيذي  
 الفتنة التي عقفت بالجزيرة فتركها تقارع ال رق في بحر من األعداء 

 لررررررروي انيررررررروكو  رررررررا  ضو سررررررا أسوهرررررررا ان 

 

 

 وكات فو ال وضِّ ع    ُ و ا  بر  انت رضوا  

أمييا ابيين الخييياط الربعييي فيييد سييبق ونييبههم إلييى خطييورة اللعييب بهييذي النييار  
المحرقة، فأولها شرارة ثم تأتي على كل الجزيرة وعندما يستفحل اليداء يقيعب 

  (1)الدواء وفي ذلك ييول

 و لررررملو: م فرررروا ت رررر  ة الررررها ضر ارن هررررا  

 

 

 ا ا ن ت ُلرررررررررمل  ُأعي رررررررررمل  م ُ ي رررررررررُة أ ر  

ولكنهم لم يستمعوا إلييه كميا قيموا آذانهيم عين تليك النيداءات الكثييرة التيي  
رقييدت ميين غيييري ميين الشييعراء  وإذن  فيييد أخطييأت قيييلية فلتييذق جييزاء مييا 

فبأييديهم عيذبوا، وهيذا كليه نتيجية الحييد والحسيد والتيبمر،  (2)اقترفت من ذنوب 
الخياط يستحيون ما نزل بهم لتخليهم وإسياطهم حكيم بنيي أبيي وهم في نظر ابن 

الحسين الكلبيين لذلك نشعر بشيء من التشفي في قوله مخاطبا  الكلبيين ومواسيا  
  (2)لهم

 ليسرررررررلكه أك ا َسرررررررضُة بلرررررررهكه

 

 

 كما  يل  ال األمثال ُلح هو على وض ره  

الشيياعر بتلييك ومهمييا يكيين السييبب الييذي ال يبييرر هييذا اليييول، إال أن شييعور  
 الفتنة التي جعلت الوطن أسالبا  قد يبرر غيظه وحنيه هذا 

ولم يكمل المعز مشواري في تثبيت أمير الجزييرة، إذ أن أميري هيو قيد ت يير 
بعد هجوم العرب الهاللية عليه  ليذا ليم يييدر للجزييرة أن تهنيأ باإلسيالم ويطيول 

ق قييلية، وهنييا عميري فيهيا، فبيدأت هجميات النورميان تضيييق الخنياق حيول عني
وقييف الشييعراء وقفيية المييدافع، يحثييون أبنيياء وطيينهم علييى االستبسييال والييدفاع 
ويدفعون في عروقهم نبضات الحماف، وكيان فيارف هيذي الحلبية شياعر قييلية 
ابيين حمييديف الييذي وقييل بييه الحييد إلييى تهديييدهم بييالتبرؤ ميينهم إذا لييم يقييولوا 

   (1)فييولقوالتهم المعهودة على العجم ويسميهم ببني الث ر 

بيفررى الثتررضر لسررته  ال الررو غى مرر  برر     

 أمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئ

 

 

 ا ا مل أصول  باللوض ل  ميفكه على اللو  هر
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ثييم يييدعوهم للييظيية والحييذر منبهييا علييى أنييه ليييف ببعيييد أن تدوسييكم خيييول 
 األعداء وانتم تتمنون األماني 

 دعوا اليفرو ا انرىا "را ف  أك م هوا ركه     

 

 

 

 ل رررهر دوا   وأنرررته  ال اأُلمرررانئ مررر  احلي   

 وكرررأ   برررأياِّ ان ررروا  س س رررلى مورررهسضواا 

 

 اىل أالر كأ   ي ثهرا بابيفرة  الُكرضار   

 ُفرررضودوا وجرررو   ا يرررلر  رررو كضسهرررة      

 

 مو ررضية  ال الررضاوار بالثكررلر واليوررت هر  

 موهيررررلو مرررر  اليفقرررر ر احمللأرررر  بال ررررحى  

 

علررى الرررم ر مررا االت رر و لرري ل علررى     

 الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريف هر

 

 كأن هرررا و صورررولوا بتررريل  ال الل  رررا ر 

 

 بوررضووق  ب ررضل  اهلرراا موح م ررض ةي الس رر  هر

 ثم يدق على وتر الدين ليثير نخوة الحماف الديني في النفوف فييول  

 و ض و احلساار الضأ   م  كلا كافض 

 

 

 

 أيرر ا اىل مسلررى مرر  اليفاق ررضر ال الررته 

 وهذا داعية آخر يدعو أهل الجزيرة للتأهيب واالسيتعداد، ويبيين لهيم أن هللا 
  (1)يرعاهم إذا ما رعوا جزيرتهم بالدفاع عنها فييول

 اعررى اى أكيفرراى  ا َسررضة اك اعررى 

 

 

 

 (2)اررروا  م ها ع   ررر و الت رررضااس  بامرررو

 سررررررريهو أعادسرررررر  احل رررررروك  ميفي ررررررةل  

 

 واررل ميفرر  األف رررن  مررا ترراد  بابرروي     

 وانررررررئ آمررررررئ احلرررررر   فيمررررررا أ وليرررررر و 

 

 (3)ومررررا أنررررا فيمررررا س ل لرررره اىي فام رررروي 

هيذا هيو النميوذج اليذي احتيذاي شيعراء قييلية فيي التحيذير مين الفتنية، فهييم  
يحيييذرون منهيييا داعيييين إليييى التيييبلف واالتحييياد، مشييييرين إليييى الخطييير المحيييدق 
بييالجزيرة، ميييرعين أهييل الجزيييرة الخييتالفهم وتخيياذلهم، طييالبين ميينهم الوقييوف 

االسيتهانة بيه، قفا واحدا  في وجه العد و الطامع، وإعداد العدة لمواجهته وعدم 
وال ينيقييه  (1)فهييو قييد حقيين نفسييه بالحقييون  يشيييد أعاديييه الحقييون منيفيية 

إذن ميا علييكم إال أن تتييظيوا  (9)السالح أو العدة  أتونا ولكين باليدروع أسياورا 
وتدعوا النوم، فالطامعون من حول الجزيرة يترقبون غفلة مينكم لينيضيوا عليهيا 

هيذي هيي األميور التيي نبيه إليهيا الشيعراء وبعدها فإن عزكم سيفضي إليى اليذل، 
حيث ال يكاد يخلو منها شعر واحد من هؤالء الذين وقفوا شعرهم على التقيدي 
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 لهذي الفتنة العمياء 

وليييد كييان للفتنيية أثيير جلييي فييي الشييعر القيييلي، فجيياءت ققييائد الشييعراء 
رقية محذرة منها مبينة سوء عاقبتها ووبال أمرها، منبهة إلى تحين األعيداء الف

 لالنيضاو على المسلمين واليضاء عليهم 

ولكيين ذهبييت أدراج الرييياح كييل تلييك األقييوات المنبهيية المحييذرة وضيياع 
 قداها تحت وقع حوافر جياد ال زاة وقليل سيوفهم 

ومع ذلك فإن العاطفة القادقة تتجلى في هذا النوع مين الشيعر إليى جانيب 
لميؤثرة التيي يعتميدها الشياعر النفف الحماسي الذي يسيودها، والنبيرة الخطابيية ا

إلثارة االنفعال، وميع القيدق والحيرص نجيد خطيرات حيب اليوطن تنتشير بيين 
أبياتها جنبا  إلى جنب مع عبارات الفخر والمدح ألولئك القامدين في هذا الث ير 

 األمامي 

وإذا أردنييا أن نيييدر هييذا الشييعر، فإننييا ال نيييدري فيييط لهييذي الوقفيية الشييجاعة 
قييائبة فيي اختييراق حجييب المسييتيبل، وإنميا نيييدري لتلييك الجزاليية وتليك النظييرة ال

واليوة وذلك الفيو من العاطفة الجياشة، ولو أوقفناي إلى جانب تليك األغيراو 
التي تناولها الشعر القيلي لوجدناي في الميدمة ال كميا قييل أنيه ذهيب فيي أكثيري 

ذلك الحب وتلك  بل هو قد ذهب في أكثري شاهدا  على (1)يبكي مجد البيت الكلبي
 الرابطة التي ربطت قلوب القيليين بوطنهم 
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 النثر وعوامل التأثير فيه
 

إن مشييكلة األدب فييي قيييلية بجناحيييه النثيير والشييعر تكميين فييي تلييك الفتييرة 
ال امضة التي وقفت إزاءها المقادر قامتة، وهي الفترة الواقعة ما بين تاري  

األغالبيية وتييولي بنييي أبييي الحسييين الفييتح وخييروج الحكييم فييي الجزيييرة ميين يييد 
 الكلبيين والية الجزيرة من قبل الفاطميين 

فيالنثر فييي قييلية لييم يسيلك إلينييا طريييا  واضييحا ، وليم تظهيير لنيا شخقيييته 
، ثييم  لييوال عناييية هللا -متعرجيية كييادت  سييافرة بييدون قنيياع، إذ وقييل إلينييا بطييرق

لوسياطة جياء أن تضيع قبل وقيولها، ووقيولها عين طرييق ا -حرص البعو 
في قورة مشوشة إذ حجبها غبار المعارك وضباب الزميان وإهميال المهمليين، 
ومع علمنا أن الوساطة ال تجدي كثيرا  وخاقة فيي نييل حضيارة أمية مين حييث 
التعرف عليها والييدرة عليى استقيدار حكيم حولهيا، إال أننيا نسيتطيع الييول مين 

ت وقيفا  عليى بعيو األدبياء خالل بعو األحكام والعبارات المبهمة التي أطليي
والكتاب أن النثر بأنواعه المختلفة من خطابية وكتابية وتيأليف كيان مزدهيرا  فيي 
ربييوع هييذي الجزيييرة، وأنييه ميير فييي مراحييل متعييددة كييان أكثرهييا نضييجا  النثيير 

 التأليفي الذي ازدهر في عهد بني أبي الحسين الكلبيين 

  ميين اولهييا الشييعر،والشييك أن النثيير قييد تنيياول بعييو األغييراو التييي تن
، ومجيون، ولكين النمياذج النثرييية ودعابية، وققيص، واجتمياع وقيف، وميدح،

المتمثلة بين أيدينا ال تمثل سوى جانب يسير من النثر التيأليفي وجيزء مين النثير 
 الفني المتمثل بميدمات بعو الكتب وتلك الرسائل المعدودة التي وقلت إلينا 

النثير ال يييف سيندا  قوييا  نسيتطيع مين ومع أن ما وقع تحت أييدينا مين ذليك 
خالله الحكم على هذا اللون إال أنيه يعطينيا فكيرة نتقيور عين طرييهيا مظياهري 

 وأساليبه 

ونحن نفتيد جانبا  هاميا  مين جوانيب النثير فيي قييلية أال وهيو فين الخطابية 
ومع تعدد دواعيها خاقة فيي بدايية الفيتح، وذليك مين حيث الجنيود عليى اليتيال، 

كونهييا الوسيييلة اإلعالمييية التييي تبييث الحميياف فييي النفييوف وتيييوى  وميين حيييث
العزائم، فإننا ال نجد قيوتا  واحيدا  يرتفيع، وميع أن قائيدهم إليى الفيتح كيان فييهيا  
وإمامييا فإننييا ال نجييد لييه إال قييرخة واحييدة قالهييا عنييدما نزلييوا أرو الجزيييرة 

   (1)ء عبيدكم يحرو المسلمين على اليتال  فييول  هؤالء عجم الساحل هؤال
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ومع شدة الحاجة لهيا أكثير مين غيرهيا وخاقية أنهيم يحياربون العيدو وهيم 
بعيدون عن أرضيهم لحيث همهيم واسيتنهاو نفوسيهم، وميع شيدة وقيع المعيارك 
وضيييراوتها ، فإننيييا ال نجيييد شييييئا  نسيييتطيع أن نوضيييح عييين طريييييه أغراضيييها 

كيي تيدعو للجهياد، وأساليبها وقيمتها، وبما أنيه البيد مين أن تكيون هنياك خطابية 
وتحث على االستشهاد، والسييما أن هيذا الث ير مين ث يور اإلسيالم ليم يكين ليهيدأ 
أبدا ، وهذا يظل استنتاجا  ألننا لشديد األسف ال نجد بقيقا  من نيور يضييء لنيا 
ظييالم هييذي السييابلة القتحامهييا والتعييرف علييى مييا أخفتييه حييوادث الييدهر وطوتييه 

در اليديمة والحديثة تشير إليى وجيود هيذا النيوع األيام، ومع أن كثيرا  من المقا
من النثر على تربة األدب في قيلية، فأماري يشير إلى أن أبا حفيص عمير بين 

؟ فيأين هيذي الخطيب (1)خلف بن مكي كانت له خطب تعلو على خطب ابين نباتيه
؟ كالم عيام وغيري من الذين نيلوا هذا الكالموعلى أي شيء استند في حديثه هو 

ظل بيال جيواب، ويييال أيضيا إن أبيا الياسيم هاشيم كيان قياحب مياميات ومبهم ي
وألبيييي عبيييدهللا الطيييوبي مياميييات تيييزري بمييييدمات البيييديع  (2)ومليييح وترسيييل 

وهييذا الكييالم كسييابيه، فتيياري  األدب حفييظ لنييا  (2)وإخوانيييات كأنهييا زهيير الربيييع
نا أن ميامات بديع الزمان ورسائل ابن العمييد والخيوارزمي وغيرهميا، واسيتطع

نطلييع عليهييا ونتبييين أثرهييا وقيمتهييا، وميين خاللهييا تعرفنييا علييى جميييع الجوانييب 
المحيطة بها من حياة اجتماعية وسياسية وثيافية، أما قييلية فييد أنجبيت ولكنهيا 

 فيدت ما أنجبت وفيدناهم نحن، فدفنوا تحت ترابها قبل أن نتعّرف عليهم 

ا عن سابيتها كوسيلة إقناع لنشر أما تلك الخطابة الدينية التي ال تيل أهميته
الدين في هذا الركن الجديد فإننا ال نسيمع بهيا، ولكننيا مين خيالل بعيو األحكيام 
المتناثرة في بعو المقادر والمراجع نستطيع اليول بأن الخطابة الدينية كانيت 
تسييود ذلييك المجتمييع، ومييا يييدلنا علييى ذلييك أيضييا  كثييرة المسيياجد المنتشييرة فييي 

ن هذا اللون من الخطابة قد اقطبغ بشيء مين الجزالية والييوة قيلية، ويظهر أ
فييي وضييوح وقييرب مأخييذ وسييهولة تنيياول، واعتمييدت االقتبيياف والتضييمين ميين 
كتاب هللا والحديث الشريف والحكم السائرة واألشعار الوعظية، وفيي هيذا يييول 
الدكتور عبدالعزيز مطر عن أشعار أبي مكي الزهديية  ولعليه كيان يضيمن هيذي 

 (1)بيات خطبه المنبرية ففيها روح الواعظ وأسلوب المرشيد ون مية الخطييب األ
 ولعل ميارنة ابن مكي بابن نباتة توحي بذلك أيضا 
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ومييا أن مالييت الحييياة بالنيياف إلييى الدعيية والراحيية واللهييو، حتييى ظهييرت 
العجمة، وماليت األلسينة عين الفقياحة وبيدأ التعيييد والترقييع، وأخيذت تنحيدر 

حتى انحيط ميامهيا وزاليت مين اليليوب روعتهيا وفيي اآلذان رونيهيا،  شيئا  فشيئا  
وأقبح الخطيب ال يتين قراءة اليرآن ويخطئ في نيل الحديث، وفي ذليك يييول 
ابن مكي   ولم يزل ال لط ينتشر في الناف ويستطير حتى وقع بهم في تقحيف 

تيداول المشهور مين حيديث النبيي قيلى هللا علييه وسيلم واللحين فيي الواضيح الم
فيه، ويعتمد الوقف في مواضع ال يجوز الوقف عليهيا مين كتياب هللا عيز وجيل، 
وت يييير أشييعار العييرب وتقييحيفها، وتقيينيف كتييب الفيييه وغيرهييا ملحونيية تيييرأ 

  (1)كذلك فال يؤبه إلى لحنها وال يفطن إلى غلطها 

ويظهر أن المعلمين كانوا أرباب الخطابة في قييلية، وفيي ذليك يييول ابين 
إنهم  أعيانهم ولبيابهم وفيهياؤهم ومحقيلوهم وأربياب فتياويهم وعيدولهم،  حوقل

وبهم عندهم يييوم الحيالل والحيرام وتعييد األحكيام وتنفيذ الشيهادات وهيم األدبياء 
ويتراءى لي أ ن هؤالء المعلمين كانوا يتقدون للخطابية السياسيية  (2)والخطباء 

ءي ومعايبيه أميام العامية وللسلطان الفياطمي باليذات ويهاجمونيه ويظهيرون أخطيا
فهييم  المتكلمييون علييى السييلطان فييي سيييري واختياراتييه واإلطييالق باليبييائح ميين 

  فهيييم إذن اليييذين يتقيييدون (2)ألسيينتهم بمعايبييية وإضيييافة محاسييينه إليييى ميابحيييه 
للمعارضة السياسية المنطلية أساسا  من اختالف في المذهب بين الحاكم الفاطمي 

من أهل قيلية، ويظهر أن بعو من كيان يتقيدى الشيعي وبين الرعية السنية 
للخطابة من هؤالء المعلمين لم يكين ذا دربية عاليية فيي فين اليبيول فكيان يخطيئ 
فييي اإلعييراب، ويلحيين فييي الكييالم، وممييا رآي ابيين حوقييل وذكييري لنييا  أن خطيبييا 
سييمعه فييي بلييرم يييوم جمعيية يجييزم األسييماء مييع القييلة ويجيير األفعييال ميين أول 

ولم يكين فيي النياف مين يعتيرو علييه ميع أنيه خطييبهم نحيو  خطبته إلى آخرها
  (1)حولين 

فالخطابة إذن تدرجت من اليوة إلى الضعف ، فظهر بعد حين من استيرار 
، وكثرتهيا وتنوعهيا، ونتيجية ف في اللسان نتيجة تميازج األجنيافالمسلمين ضع

ة كما يظهير عدم اهتمام اليوم الكافي بيواعد الل ة ونحوها، ومع ذلك فإن الخطاب
قيد تيأثرت بالخطابية اليونانيية فظهير فيهييا ذليك الجيدل اليرييب مين ذليك المسييمى 
بالجدل السفسطائي اليائم على اإلقناع وقوة المعارضية والبييان، وتبيين ذليك مين 
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وجود بعو الخطباء الذين ترسيموا خطيى السيفطائيين، ومينهم غيراب الخطييب 
من حكماء اليونان من أهل جزيرة القيلي الذي يذكري أمارى بيوله   هذا رجل 

قيلية وكان غنيا  من الفلسفة بقناعة الخطابية المنتجية لالقتنياع، وقيام بهيا إليى 
أن مهر فيها وتيدم على أهل زمانه وسار إلييه الطلبية السيتفادة ذليك منيه، وكيان 

  تيسياف ورغب إليه في تعلم الخطاب، ملة قاقديه فتى من يونان ييال لهمن ج
ذلك ماال  معينا ، فأجاب برغبية وعل ميه، فلميا لينهيا حياول العذريية  وضمن له من

ورام نسيي  مييا وافيييه عليييه، فيييال لييه يييا معلييم حييد لييي الخطابيية، فحييد بأنهييا مفيييدة 
االقتناع، فتمسك بالحد وبنيى علييه قياسيا وقيال  إننيي أنياظرك اآلن فيي األجيرة، 

وإن ليم أقيدر عليى إقناعيك  فان أقنعتيك بيأني ال أدفعهيا إلييك إذ قيد أقنعتيك بيذلك،
فلست أعطيك شيئا  ألنني لم أتعلم منك الخطابية التيي هيي مفييدة اإلقنياع  فأجابيه 
المعلم وقال  وأنا أيضا  أناظرك فإن أقنعتك فإنه يجيب ليي منيك، أخذتيه أخيذ مين 
قد اقتنع، وإن لم أقنعك فيجب أيضا  أخذي منك إذ قد أنشأت تلمييذا  يسيتظهر عليى 

   (1)من حضر بيو رديء ل راب ردئ أي تلميذ نكد ومعلم نكد معلمه  فيال 

مين خييالل هيذي المحيياورة الطريفية نجييد أن الخطابية فييي جزييرة قيييلية قييد 
تأثرت بالخطابة اليونانية في بعو أطوارها، وخاقة محاورات السفسيطائيين، 

حيد ويتبين لنا هذا من خالل الجدل الدائر بيين التلمييذ وأسيتاذي وذكير المنطيق وال
واليياف، وطريية الجدل اليائم عليى أسيلوب سفسيطائي يعتميد المحياورة واليرد، 
واسييتخراج النتييائج ميين ميييدمات تفييرو سييلفا  إلقنيياع كييل خقييم بوجهيية نظيير 
الخقييم اآلخيير  وبييأفول نجييم المسييلمين وظهييور النورمييان ذهييب شييأن الخطابيية، 

حييث منيع وقل االهتمام بهيا، حييث أقيبحت العربيية واحيدة مين ل يات ثيالث، و
الحاكم النورماني الخطب الدينية على ما يرويه ابن جبير حيث ييول في وقف 

 (2)المسلمين وما آل إليه حالهم  وال جمعة لهم بسبب الخطبية المحظيورة علييهم 
فظهرت العجمة، وضعفت األلسنة، وهمدت اليرائح، مميا أدى إليى انحسيار هيذا 

وتشييتيت المسييلمين فييي أقييياع  الفيين  وتالشيييه بظهييور المسيييحية علييى اإلسييالم
مختلفة، ليد ضنت علينا المقادر بإثبات هيذي الجوانيب إليى جانيب تليك األنيواع 
النثرية ككتابة الدواوين كالمراسييم والمنشيورات واألراضيي واألميوال والجييب 
وكذلك الكتابة الوثائيية، وهي على ما ذكرها ابين مكيي تشيمل العييود مين زواج 

حييث  كيان هيؤالء (2)رة وقيد أورد كثييرا  مين أخطيائهموطالق وارث وبيع وإجا
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 القيلية  (1)الوثائييون طائفة مهمة في الحياة اليومية

لهذا فلين نطييل الوقيوف عليهيا بيل ننتييل إليى تليك األنيواع التيي جياد  علينيا 
 الزمان بإبياء بعو من نماذجها 

ء ففن الرسائل وقيلنا منيه بعيو اليطيع، وهيي وإن كانيت ال تكفيي إلعطيا
حكم قاطع فيه، إال أن ما وقلنا، يساعدنا على معرفته ، وهي وإن كانت معرفة 
بسيطة إال أنها تفتح لنا م اليق هذا النوع من األدب، وسنتعرو لنماذج من هذي 

 الرسائل مع إيراد خقائقها وأساليبها وأغراضها 

ومن خيالل مييدمات بعيو الكتيب نسيتطيع أن نستشيف بعيو ميا تمييز بيه 
فنيي مين خقيائص وأسياليب، حيرص فيهيا األدبياء عليى توشيية كتابياتهم النثر ال

بالمحسيينات البديعييية ميين جنيياف وطبيياق ومماثليية إلييى جانييب اهتمييامهم بالسييجع 
والتضمين واالقتباف مين الييرآن الكيريم واألحادييث الشيريفة، والحكيم واألمثيال 

ه وتملكييه السييائرة واألشييعار المناسييبة للدالليية علييى ثيافيية الكاتييب وسييعة اطالعيي
 ناقية البيان 

أما النثر التأليفي المتمثيل بتليك الكتيب التيي ألفهيا أدبياء وكتياب قييلية فيإن 
العناييية التييي لييهييا العلييم واألدب فييي حواضيير قيييلية قييد أثبتييت خيييرا  وفيييرا، 
فالمنتديات التي كانت تيام وتعييد، ومجيالف الحكيام واألميراء التيي كانيت ت يص 

ماء ورجاالت الدولية والحكيم، كيان لهيا عظييم األثير فيي باألدباء والشعراء والعل
إثييراء الحييياة األدبييية والعلمييية، وقييد أدت المسيياجالت والمنافسييات إلييى التجويييد 
واإلبداع لنيل ققب السبق، فتوفر عدد كبير من العلماء والمؤلفين حييث كثيرت 

تلفية بالتالي مؤلفاتهم وتعددت، ولكن ما حقل للتراث العربي في حواضري المخ
التي دكها ال يازون كب يداد واألنيدلف وغيرهميا فضياعت مؤلفيات كثييرة وبيييت 
أسماء مؤلفات نيرؤها بين الكتب دون أن نعرف عنها شيئا ، قيد حقيل لقييلية، 
بل إنما حقل لقيلية كان أدهيى وأمير، حييث ليم تبيق عيوادي اليدهر إال النيزر 

الزاهييية للحييياة الثيافييية اليسييير الييذي ال ي نييي وال يعطييي تلييك القييورة المشييرقة 
التي عاشها العرب هناك فوق أرو هذا الث ر اإلسالمي  فمن ناحية الشعر نجد 
كتابين ضما شعر شعراء الجزيرة في كل تلك الفترة التيي عاشيها المسيلمون فيي 
قيلية أحدهما ألبي الياسم علي جعفر بن علي السعدي القيلي المعيروف بيابن 

تييب الييذي ولييد بقيييلية، وهيياجر إلييى مقيير، وكييان اليطيياع الل ييوي النحييوي الكا
تلميذا  البن البر الل وي الذي كان أحد األئمة في علم العربيية والل يات واآلداب، 
ولد بقييلية ورحيل عنهيا فيي طليب العليم إليى جهية المشيرق، وروى كثييرا  مين 
الل ة، ثم استوطن قيلية، وقحب ابن منكود قاحب مازر  وارتحل إلى بلرم 
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ضب عليه ابن منكود لشربه الخمر وهناك أقام مدرسيته التيي كيان مين بعد أن غ
بين تالميذها النابهين ابن اليطاع هذا، الذي غادر قيلية عندما أشرف النورمان 

، (1)على احتاللها وأقام في مقر إلى أن توفي فيها سنة خمف عشرة وخمسمائة
مين أهمهيا وأشيهرها ، ووله تقيانيف كثييرة وأجاد ابن اليطاع في النحو والل ة،

كتاب اليدرة الخطييرة فيي شيعر أهيل الجزييرة ، وقيد اشيتمل عليى مائية وسيبعين 
وقد ضم هذا السفر الضيخم الشيعر اليذي قييل  (2)شاعرا  وعشرين ألف بيت شعر

فيط حتى دخول النورمان، وقد تكفل ابين بشيرون المهيدوي فيي كتابيه  المختيار 
يم قورة عن الشعر اإلسالمي تحيت من النظم والنثر ألفاضل أهل العقر  بتيد

الحكم النورمياني وقيد اطليع علييه العمياد األقيفهاني حييث يييول  طالعيت كتابيا  
 (2)قيينفه بعييو فضييالء عقييري هييذا األقييرب بالمهدييية وذكيير فضييالء قيييلية 

وأثبت منه في كتابه الخريدة قسم شعراء الم رب بعضا  من شعراء قيلية الذين 
ورمان، ومع أن الكتابين فيدا و لو وقال الستطعنا حيا ظلوا في الجزيرة أيام الن

أن نتبين ذلك اإلسهام الشعري الذي أسهمت به قيلية في ميدان الشعر العربي، 
وبضياعهما ضاع الكثير حتى أننا ال نستطيع تبين منهج الكياتبين وال أسيلوبيهما 

ابين أن في كتابيهما، ومع ذليك فييد اسيتطاعت النتيف التيي نيليت عين هيذين الكتي
تحييافظ علييى هييذي المشيياركة القيييلية ميين الفنيياء والييزوال، فالعميياد األقييفهاني 
قاحب فضل كبير في ذلك حيث أورد في كتابه الخرييدة جيزءا  مين كيل كتياب، 
كذلك فإن اليفطي في أنباي الرواة والمحمدين، والمختقر من كتاب المنتحل مين 

، وفييي الجييزء الرابييع ميين الييدرة الخطيييرة تييأليف الشييي  أبييي إسييحاق ابيين أغلييب
الم ييرب فييي حلييى الم ييرب قطعيية بعنييوان  األلحييان المسييلية فييي حلييى جزيييرة 

ها ميطوعات ق يرة ال تفي بيال رو،  قيلية  نجد ذكر أشعار قيلية رغم أ،
كذلك نجد في عنوان األريب للشي  محمد النيفر التونسي إلى جانب ميا ورد فيي 

ن شعر بشار للتجيبي حيث اقتقر على الذخيرة البن بسام وفي شرح المختار م
إيراد أشيعار ابين الخيياط، وكيذلك دييوان ابين حميديف، والجيزء مين دييوان أبيي 
الحسن القيلي البلنوبي، وبعو المقادر األخرى وأمهات الكتب العربيية نجيد 
بعو األشعار القيلية تكفي في غياب المقادر األقلية لها في إعطاء قورة 

  عن ذلك اإلسهام القيلي

أمييا فييي الل يية فنجييد كثيييرا  ميين الكتييب، غييير أن مييا وقييلنا منهييا هييو كتيياب 
تثييف اللسان البن مكي الذي كان كتابيا  لتقيحيح األخطياء الل ويية الشيائعة بيين 
العامة والخاقة، واستطاع هذا الكتاب أن يعرفنا على بعو جوانيب الحيياة فيي 
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 قيلية 

كييالنحو، والعييروو، ونجييد مشيياركة فعاليية فييي سييائر أغييراو التييأليف  
والفيييه، والتيياري ، والج رافييية، والعلييوم األخييرى، التييي سيينتعرو لبعضييها ميين 

 حيث األسلوب والمنهج، من خالل الباب الرابع الخاص بالنثر التأليفي 
 

 عوامل التأثير في النثر:

إن عوامل التأثير في الشعر أظهر منها في النثير، وذليك راجيع إليى وجيود 
ية التيي تفقيح عين هيذي العواميل مين خاللهيا، وهيذا ميياال تليك النقيوص الشيعر

نستشفه من ذلك النثير اليذي اسيتطعنا العثيور علييه، وإذا كيان هنياك مين عواميل 
عاميية فييي التييأثير علييى النثيير القيييلي، فييإن النهضيية الثيافييية وتشييجيع األمييراء 
ن منهيييا المجتميييع  والحكيييام لهيييذي النهضييية، وتليييك األجنييياف المختلفييية التيييي تكيييو 

لقيييلي، والهجييرات المسييتمرة ميين وإلييى قيييلية، وآخيير تلييك العوامييل خييروج ا
قيلية مين أييدي العيرب ووقوعهيا فيي قبضية المحتيل النورمياني، هيذي العواميل 

 تكون قد أثرت بنسبة مختلفة في هذا النوع من األدب 

 أواًل: النهضة الثقافية وتشجيع األمراء:

ته قييلية فيي ظيل اسيتياللها سبق وذكرنا ذلك االزدهار الثيافي اليذي عاشي
السياسي، وتأليت عاقمتها بلرم ونافست فيي ذليك الحواضير العربيية األخيرى، 
وقد كان ألمراء قيلية مين بنيي أبيي الحسيين الكلبييين أثير كبيير فيي إثيراء هيذي 
النهضة، فهم لم يشاركوا فيط في تلك النهضة بمؤلفاتهم وإسهامهم الشيعري، بيل 

أميدوها بأسيباب الييوة فهيذا تياج الدولية جعفير بين ثيية إنهم شجعوا هذي النهضة و
الدولة كما قيال عنيه ابين اليطياع   مليك عظييم وجيواد كيريم وفيد علييه الشيعراء 

وهذا أبو الياسم عبيدهللا  (1)والعلماء من كل مكان فأعلى منزلتهم وأجزل قلتهم 
إليى  بن سليمان الكلبيي  أحيد األدبياء المجييدين والشيعراء المعيدودين ومين جميع

شييرف المنقييب غرايييب العلييم واألدب وتقييرف فييي أنييواع الشييعر وأجيياد فييي 
التشييبيهات ووقييف الخميير وأضيياف إلييى ذلييك جييودة النثيير ولييه تأليفييات وكتييب 

  بل إنهم يدعون العلماء والكتاب إلى نيدواتهم (2)مقنفات في الرد على العلماء 
فييي طلييبهم وحلييياتهم، فيياألمير مسييتخلص الدوليية يييدعو بعييو الكتيياب ويرسييل 

   (2)لحضور ندوته األدبية كما ييول من إحداها
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   79  ابن أغلب ورقة ن كتاب المنتخل من الدرة الخطيرةالمختقر م (2)
   99ص 1  العماد األقفهاني مالخريدة قسم شعراء الم رب (2)
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ً  الييفررررررررررا فررررررررررإك  أل تيفررررررررررا   واجرررررررررريف

 

 

 

 مرررررررررهف و بررررررررراليوم  ر يضفرررررررررُة األدل   

وكثيييرت هيييذي النيييدوات وعميييت أرجييياء الجزييييرة تليييك الميييدارف الل ويييية  
والفيهية  وانتشرت في كل ركن من أركان قييلية، وأدت بالنتيجية إليى ازدهيار 

، ولم يكتف حكام قيلية بفتح المدارف وإنشاء المسياجد التيي في العلوم واآلداب
تعيد فيها حليات التيدريف، بيل إنهيم اسييطوا تكياليف الجنديية عين المعلميين كميا 
يذكر ابن حوقل، وذلك تشجيعا  للشباب على االنخيراط فيي سيلك التعلييم، وييذكر 

لضيخم مين وهيذا العيدد ا (1)ياقوت أنيه كيان فيي بالرمية لوحيدها ثالثمائية ميدرف
المدرسين في مدينة واحدة يدل على ميدى ميا وقيلت إلييه تليك النهضية العلميية 

 واألدبية داخل اليطر القيلي 

 ثانياً: األجناس المختلفة والهجرة:

أدى تمازج األجناف وتيداخلها وتنيوع ل اتهيا إليى ظهيور اللحين واستشيراء 
ب حفظا لأللسنة مين العجمة في األلسنة مما وجه جهود النحويين إلى تأليف الكت

الميل عن ل ة اليرآن، فهذا ابن اليطاع يهذب عدة كتيب فيي النحيو منهيا  تهيذيب 
  بيييل إن كتبيييا وضيييعت (2)أفعيييال ابييين اليوطيييية وأفعيييال ابييين طرييييف وغيرهميييا

خقيقييا  لعييالج هييذي األمييراو منهييا كتيياب تثييييف اللسييان وتلييييح الجنييان البيين 
 مكي القيلي 

إلى الحواضير اإلسيالمية ينهليون مين علمهيا كذلك فإن خروج أبناء قيلية 
ويدرسون على كلبار علمائها قد أثر تأثيرا  كبييرا  فيي هيذي النهضية، فعيادوا إليى 
بالدهم يحملون هذي الثيافة فيعملون في التأليف معارضة أو ردجا أو اختقيارا أو 

ع تهذيبا ، وظهرت الشروح الكثيرة وخاقة في كتب الفيه وأكثر ما دار هذا النو
من التأليف حول المدونة حيث ألفت حولها الكتيب الكثييرة، وميا سيبق ذكيري مين 

 تهذيب األفعال التي قام بها ابن اليطاع 

وقد نبهت تلك الهجرة من وإلى قييلية أذهيان الكتياب والعلمياء إليى طيرق 
في التأليف وإلى ما يمكن التطرق إليه من موضوعات، فيابن رشييق هياجر إليى 

يف كتابه العمدة في ميازر مميا كيان ليه أثيري الكبيير عليى أبنياء قيلية وقام بتدر
قيلية طريية  وأسلوبا، وليف بعيدا  أن يكون إلى جانب التيدريف قيد قيام بتيأليف 

 (2)كتبه األخيرة فيها، وهذا ميا يشيك فييه اليدكتور عبيدالرحمن يياغي حييث يييول

                                                 

   ياقوت الحموي مادة الباء والالم وما يليهما  معجم البلدان (1)
   291ص 12نفف المقدر ج (2)
   296  عبدالرحمن ياغى صاة الييروان وموقف ابن رشيق منهاحي (2)
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فيي المهديية     فيإن  وكأن قاحبنا قد بدأ كتابه العمدة في الييروان ثم فر  منه 
يكن الفرا  من العمدة في المهدية يكون األنموذج وقراضة الذهب كتبا بعيد ذليك 
إما في المهدية وإما في قيلية   ويظهير هيذا األثير ال فيي اتبياع نهجيه وأسيلوبه 
فيييط بييل نجييد أن كتابييه العمييدة قييد أقييبح مييدار التييأليف حيييث إن أحييد القيييليين 

الخزرجييي القيييلي يختقيير هييذا الكتيياب  ويييدعى عثمييان بيين علييي بيين عميير
ويضيييف إليييه أبوابييا، وينيياقب الشييعراء ويييذكر السييرقات وفييي ذلييك ييييول عنييه 
ياقوت الحموي   وقال عثمان القيلي فيي مختقيري العميدة وقيد ذكير السيرقات 

 فيال لي من ققيدة أولها 

 دمرررررر  اأن بررررررضق  احلمررررررى فتحرررررره اا

 

 

 

 وجررون  كررضاو لرر  احل مررى فتسررلضا 

 كرر  ا ررض نررا عرر ل  اهلررون    لررو مل س 

 

 انررا أتررتهئ مرر  ارراجضا أك س ه  وررضا    

 برررري  وبررررن احلررررر  نسررررتة عيف ورررررض     

 

 فمتررى وصررلمل وصررلمل  اا اللويف  وررضا

 

 

  ال ثه وجها للموصلئ:

ا ا مل سكرررر  ال احلرررر  اررررخضأل وال  

 اضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 

 

 

 فرررأس  يررر وااو الضارررا لر والكيتررر  

الميواردة قيال   ومما ذكيري القييلي لنفسيه فيي هيذا الكتياب أيضيا  وقيد ذكير 
وهو ما ادعي في شعر امرئ الييف وطرفة من كونهما لم يفرق بين بيتيهميا إال 
باليافية قال امرؤ الييف   تجمل  وقال طرفه  تجليد  قيال القييلي وأعجيب مين 

 ذلك أنني قنعت ققيدة أولها 

 س هررررررروكو عليهرررررررا أك  أبيرررررررمل  متيمرررررررا   

 

 

 

ً  حمَونرررال وأيضرررحى  موت ض مرررا     وأيص رررت

 وميفها: 

 صررررلئ مورررره ن  ال أو واعهسرررر   وأ" ل  ررررئ    

 

 

 

 

 فقرره سرجاررى اآل  مرر  ترر  و الظأمررا    

 ض ررررماك  علررررى عييفيررررو  تلررررى وانامررررا   

 

 ضررماكو علررى عرري   أك  متكيررا د مررا   

 لي  ررررره وي مرررررا أا رررررُأا ا  مررررر  فإناهرررررا   

 

 يراترررةي صررر ت أٍملرررمل أك م رررضاما  

ددة فييه، قال  ثم قرأت بعيد دييوان البحتيري فوجيدت معظيم هيذي األلفياظ مبي 
إذن فكتاب العمدة أث ر فيهم إلى الحد الذي تناولوي باالختقيار والزييادة أو السيير 
على ضوئه، وهذا االهتميام إنميا هيو مين ذليك األثير اليذي تركتيه هجيرة العلمياء 

 والكتاب من وإلى قيلية 
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 ثالثاً: االحتالل:

بسيائر أقطيار بانتزاع هذا الث ر من المسلمين فيد انعزل عن التأثر والتأثير 
العييالم اإلسييالمي وانييزوى علييى نفسييه، مكتفيييا  بذاتييه، ومييع بييياء العربييية شييعبيا 
ورسييميا  ومشيياركتها وغيرهييا ميين الل ييات فييي إثييراء النهضيية القيييلية، وظهييور 
النثر على المشهورين مين شيعرائها وكتابهيا فإننيا ال نسيتطيع الييول بيأن قييلية 

كيل تليك اإلشيارات واإليمياءات التيي  كان لها نتياج زاخير مين النثير الفنيي رغيم
نجدها توحى بذلك في سائر المقادر والمراجع التي تحدثت عن قيلية، ال فيي 
هذا العقر فيط بل في عقر االزدهار الذي سبيه، وإن كيان لهيا ذليك فيإن هيذي 

، وميع أن النثير التيأليفي ظيل رالمقادر ال تساعدنا عليى بليو  تقيور لهيذا النثي
نثر الفني لم يشاركه هيذا اليدور، حييث نجيد اإلدريسيي يضيع يؤدي دوري، فإن ال

كتابه نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق المسمى بكتاب روجياري فيي الج رافييا  
فتطبق شهرته اآلفياق، بينميا ييقير النثير الفنيي عين الوقيول إليى هيذي المرتبية 
حيييث وجييدنا تلييك الرسييائل التييي أنتجهييا هييذا العقيير ال تختلييف فييي قييورها 

اليبها وأغراضييها عيين تلييك الرسييائل التييي سييبيتها فييي العقيير العربييي رغييم وأسيي
 اقطبا  بعضها بتلك الدالالت المحزنة لضياع الوطن 

نيول بأن كل النيول واألسانيد التيي وردت  ال تمكننيا مين الييول بيأن  أخريًا

  (1)قيلية في العقرين أنتجت نثرا  خقبا  يوازي نشاطهما في الشعر 

 

 

                                                 

   266  إحسان عباف صالعرب في قيلية (1)
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 الباب الثاني

 أغراض الشعر الصقلي وخصائصه
 

 تمهيد: 

ك يرهييا ميين بيئييات األدب العربييي، فيييد تنيياول الشييعراء فييي قيييلية جمليية 
األغييراو والموضييوعات التييي تناولهييا غيييرهم، وقييد اعتمييد القيييليون أسيياليب 

ييا والمشيرق، فجياء شيعرهم مترسيما  تليك الخطيى، وميع الشعر العربي فيي إفريي
ذلييك فييالحق ييييال  إن البيئيية القيييلية جعلييت االخييتالف بينييا أحيانييا  فييي بعييو 
األغييراو، كالوقييف وال ييزل، وال ننسييى أن قيييلية هييي التييي ألهبييت أفئييدة 
شعرائها بالحنين إليهيا، والتشيوق لترابهيا، فجياء شيعر الحنيين شيعرا  يكياد يكيون 

 بأسلوبه وحرارته متميزا  

ولكن المالحظ على هذا الشعر، هو أننيا ال نكياد نظفير منيه إال بشييء قلييل 
في غرضين هامين هما  الفخير والهجياء  وقيد جياء الفخير فيي شيكل ميطوعيات 
قيي يرة تعبيير عيين اعتييزاز بييالنفف أو اليبيليية، دون م يياالة أو إكثييار، وميين هييذي 

  (1)ه فخرا  تيليديا  حيث ييولالخطرات ما قاله ابن القبا  مفتخرا  بيوم

 الرررررررروامضس  فرررررررر  سقررررررررادو ومريوارررررررره 

 

 وال رررررررامكن   مرررررررري  وبُقي   رررررررضر   

 وانرررررررررانلن  ْرررررررررااه أك سوض م لرررررررررى   

 

 واحلرررررررامسن لكرررررررل داء  سلررررررررا 

 : (2)والب  ْهس  و  اا س خض فيها برلض  ون س  وميفها  ول  

 ولررررررضلا حمتُقررررررض  مضكررررررملو جواب رررررر و   

 

 ثللررر والليرررثو سرررأنفو عررر  جررروال  ال 

 ال  سررررررررت ا ال الضجررررررررال بوت اث ررررررررةل   

 

 ان ررررئ أل  ل رررررو كررررلا ُلق ررررو ة  م ضُ رررر    

إلييى  -فييي ظنييي  -أمييا فييي الهجيياء فيكيياد شييعرهم يخلييو منييه، وذلييك يرجييع  
طبيعة اليوم الخليية، وليد انتهج هيذا المسيلك أغلبيية شيعراء هيذا اإلقلييم فالهجياء 

ِكيهِ  (2)عند  ابن الخياط  مين شيعب الميوت عنيد ابين حميديف العفياف وخليق  وت رج

                                                 

   91ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
   929ديوان ابن حمديف ص (2)
   122ص 1محمد النيفر ج  عنوان األريب (2)
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  (1)المسلم ، حيث ييول

 ع رررررراىو  اللأسرررررراكر مقررررررالو ا ميررررررل   

 

  ً  وف س رررررر و اللأسرررررراكر مقررررررالو الُقترررررري

 ومررررررررالئ ومررررررررالر امررررررررض   مسرررررررررل ه     

 

 ً  س رررررررضوولو بس ررررررري ف  لسرررررررانئ جرررررررضس

 :(2)بل اك اب  ْهس  حيضم  على ن س   وال ييام   فهو ل  سه و أيهال ما عاص 

 لسرررررررررانئانرررررررررئ امرررررررررضى ال م رررررررررضن  

 

 مويف ظلمرررررررررال مرررررررررا يييرررررررررملو ا   رررررررررو ا

ومع ذلك نجد بعيو الميطوعيات القي يرة التيي تعبير عين موقيف رافيو  
لسييلوك معييين، ومثالييه قييول محمييد بيين سييدوف يهجييو بعييو ِكتيياّب الياضييي أبييي 

  (2)الفضل بقيلية

  يرررررررررل  ُلم ررررررررر   س ق  رررررررررئ ومي رررررررررئ  

 

 وس رررررررررررررضن الرررررررررررررضأ ا  اُ رررررررررررررَس   

 أنرررررررررررررمل  كان س رررررررررررررو  ولك ررررررررررررر     

 

 س ررررررررررررر ر عرررررررررررررهس جهرررررررررررررمل  باحلي

 لرررررررررررو كمرررررررررررا جيهرررررررررررلو س ررررررررررره اا 

 

 كررررررررررررررررررررررررراك  ى ااررررررررررررررررررررررررروال

ويهجييو أبييو علييي حسييين بيين خالييد الكاتييب رجييال  اسييمه يزيييد لشييدة حرقييه  
  (1)وبخله وفي ذلك ييول

 ال  رررررررررررررررراول مرررررررررررررررر  س  َسرررررررررررررررره   

 

 ف ررررررررررررررُل  وااررررررررررررررتل  عيفرررررررررررررر   

 اِررررررررررررررررا ع  ررررررررررررررررو كلرررررررررررررررر    

 

 اك  لترررررررررررررمل الل ظ ررررررررررررره ميفررررررررررررر   

مين تليك الحيرارة وهيذي وبخلو الجزييرة مين هيذين ال رضيين، خيال الشيعر  
 المنافسة التي يولدانها ويثيرانها 

وجملة األغراو التي طرقهيا شيعراء الجزييرة تنحقير فيي الموضيوعات 
التاليييييية  الميييييدح، والوقيييييف، وال يييييزل، والخمرييييييات، والرثييييياء، والحنيييييين، 
واإلخوانيييات، والشييعر االجتميياعي بمييا فيييه ميين  وقييف مجييالف اللهييو، وثييورة 

 ، ثم النيد الموجه إلى بعو المظاهر االجتماعية على مخالفي الشريعة

                                                 

   71ديوان ابن حمديف ص (1)
   922حمديف صديوان ابن  (2)
   192ص 2  اليفطي جإنباي الرواي على أنباي النحاي (2)
   72ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
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 الفصل األول

 املدح
 

يظهر لنا الشعر القيلي مين خيالل ميا هيو موجيود بيين أييدينا شيعر الميدح 
قريبييا  ميين نظرائييه فييي بيئاتييه األخييرى، فشييعر المييدح كمييا نعلييم فييي المشييرق 

يييف ببياب واألندلف والييروان كان تجارة رائجية بيل طريييا للشيهرة، فالشياعر 
السلطان أشيهرا دون أن يسيتطيع المثيول بيين يدييه، وهيو فيي ذليك طيامع ال فيي 
المييال فحسييب بييل همييه وغايتييه أن يسييجل اسييمه فييي ذلييك المنتييدى األدبييي، الييذي 
سيكفل له بعد ذلك درجة تؤهله ألن يكون نظيرا  ل يري مين الشيعراء، فالميدح ليم 

هري يوحي بذلك، فالحوادث وما يكن تكسبا  فيط كما يرى اآلخرون، وإن كان ظا
بييين السييطور يييدل علييى منافسيية وتجويييد وإحييراز ققييب السييبق، فالشيياعر كييان 
يمدح بعو اليوالة أو وجيوي الييوم وينيال العطياء الجزييل، ولكين إقيراري عليى 

 مدح الخليفة والتوجه إليه ليبوله في حضرته هو دليل على ما نيول به 

بحرارتهيا واضيطرابها وعليو أنفاسيها، أما في قيلية فلم نجد هذي الحلييات 
د تج متأخرة ، وتحليت حول ثية الدولة وابنييه مين بعيدي، ثيم  د تج فإنها ِوجف وإذا ِوجف
انيسييمت مييع انيسييام والء الجزيييرة، وليقيير المييدة التييي عاشييتها تلييك المنتييديات 
هيا فكييان ققيييرا ، لييذا فيإن شييعراء المييدح الييذين  القي يرة فييإن نتاجهييا شيياب ه  عمر 

وا يجوبون بالد اإلسالم طوال  وعرضا  لم يقلوا إلى تلك اليبالد، فمين هياجر كان
إلى قيلية من الشيعراء ليم يهياجر طمعيا  فيي أن ينيال مبت ياي عين طرييق الميدح 
وإذا استثنينا قاعدا الل وي والسوسي لوجدنا أن هجيرة الشياعر إليى قييلية قيد 

السوسيي، وخوفيا  تمت تحت ظروف خاقة، فهي إما هجيرة المحيب كعبيدالحليم
 من الفتنة أو هجرة البحث والتعرف كهجرة ابن قالقف 

إذن لم تكن قيلية تمثل ما مثلته دمشق أو ب داد أو الياهرة أو اليييروان أو 
األندلف، بل إن شعراءها الذي طمعوا في الشيهرة وأرادوا التكسيب اتجهيوا إليى 

لف والييييروان، خييارج قيييلية، ف ادروهييا إلييى حيييث المرتييع الخقييب إلييى األنييد
فمدحوا ونالوا مبت اهم من الشهرة والمال، كيأبي العيرب القييلي وابين حميديف 
وغيرهم من الذين اتخذوا مقر واألنيدلف وإفرييييا موطنيا  جدييدا  لهيم مختيارين 

 أو مضطرين 

وقد أشرنا إلى أن األمير ثية الدولة يوسف بين عبيدهللا، وولدييه تياج الدولية 
هييدف الشييعراء يمييدحونهم فيليييون السييماحة والتشييجيع وقمقييام الدوليية، كييانوا 
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 والعطاء 

وليييد نييال ثييية الدوليية النقيييب األكبيير ميين مييدح شييعراء الجزيييرة لييه، فهييذا 
  (1)محمد بن الحسين اليرقوبي ييول مادحا  األمير

 ومررررررا ا علرررررريهه أك أجررررررود  بتالررررررها 

 

 وأيفررر   ضس رررئ  ترررل سرررومئ وأيمل رررفو 

 دا"راااه هله ما ا تيفوا فليح ضرصوا ال ا 

 

َو ت رررلض  ال ستيرررهو وسوارررفو   ولرررئ كيفررر

 او  ا تلو الضاارئ الر ا لري   س يف تهرئ     

 

و رررضو اليفرررهن ال رررامئ الررر ا لررري    

 سيفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررَىو

 

وكما هي عادة الشعراء في وقف ممدوحيهم بالشجاعة والكيرم، فيإن هيذي 
القفات ت لبت على شعر المدح في قيلية، فالحسين بين أبيي عليي الياييد يميدح 

  (2)د بن ثية الدولة في إحدى غزواته فييولاألمير أحم

 علررررى اللرررراداا  فرررراج ضر مرررر  األعررررادا

 

 ونرررررراد  سو  ت ررررررُو م رررررريف هوه كررررررلًّ نرررررراد 

 فمرررررررا حل رررررررونهره  م يف رررررررُو امتيفرررررررا     

 

 ولرررررررررو أك التيفررررررررراء  بيفررررررررراءو عررررررررراد    

 اىل أك سقول: 

 لقرررررررره أو ا دم هورررررررره بالسرررررررريف  مرررررررراءً  

 

 برررر  اامررررو ا ال ألررررى واورررره صرررروادا 

 مل نتامرررررررالكررررررأك  اىوا ررررررهوه كانرررررر    

 

 أبادم رررررررررر  ارررررررررريووفُو باحل رررررررررراد  

 وكرررره أاررررهن اليررررُو مرررر  اهلرررروادا    

 

 يسررراموو يرررن  مرررض  علرررى اهُلررروادن    

 وأمررررررررررا اومررررررررررةأل فررررررررررإىل  ضسرررررررررر     

 

 س ررررررررررتاحها بهاامررررررررررة  احلررررررررررهاد  

 عتيرررررهوُو م ررررر   مررررر وا مررررر  اأُلعرررررادا    

 

 وأاضورررررُو مرررررا مرررررضواو مررررر  الرررررت د   

 ص ررررررض ف مل  عرررررر  األغررررررانئ والترررررروانئ 

 

 لل رررررررواداارررررررواُو اىل اأُلعرررررررادا وا

 وهذا المدح مع ما فيه من بعيو  (2)بهذا تسود الملوك ويحمد منها السلوك 
المبال يية، إال أنييه شييعر يعبيير تعبيييرا  قييادقا  عيين أحييوال تلييك الفتييرة التييي كانييت 
تعيشها، فأرضك حدودها ما تروميه وتطلبيه، ووقتيك وهمتيك وهيواك مقيروف 

مشيييحون بيييال زو للمعيييالي، هيييذي قيييفات أميييير عييياب فيييي وسيييط ذليييك الجيييو ال
والحروب  وليد أجاد الشاعر في إيراد هذي القفات التي تظهر الشجاعة والييوة 
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 واليدرة ثم يثني على كرم األمير بيوله 

 سررررررررهاُو الت ح ررررررررضو مررررررررهف و بانيفاسررررررررا  

 

 وأ"ررررررضن موسررررررتهاك بهررررررا األسررررررادا  

ولكنه كرم من نوع آخر، إنه جواد في قتل األعداء ومع ذلك فييدي األخيرى  
يسيتهان فيي ميابلهيا عطياء األييادى أييا كانيت  كميا نجيد كثييرا  مين  تعطى عطاء

  (1)الشعراء قد مدحوا قمقام الدولة فهذا علي بن طاهر الرقباني يمدحه بيوله

 م رر    تررل  ا األلقررال  كيفررمل تررضس ا    

 

َرد ُو ب ُكث ررررررض ة  م ل ضس ررررررا    ا  ُلرررررره م رررررر

 لكيفهرررررا ع ررررر وب مل  فررررريفح  و ب ررررر  ك ضراا 

 

 أيلوفرررررا نضمرررررالو لرررررو كانرررررمل مولررررره    

 سرررررا اررررريه  األمررررر و  والللرررررهر الررررر ا  

 

 مرررضُو القررروا  مررر  الل ررراة  ضرررلي ا   

 الٍلرررررمل  مسرررررلودال وجرررررهُو صررررراعًها  

 

 يتررررى موررررضن فرررروق  اليف رررروار مويفي ررررا    

كذلك فإن الشعراء توجهوا بشعرهم إلى قاحب الخمف إبراهيم بين محميد  
  (2)الشامي ومن ذلك قول أبي الفضل مشرف بن راشد

 أ" ض يظرررررررررئغرررررررررري أنرررررررررئ ا ا مررررررررر

 

 ميفرررررو والرررررهم  واكرررررف مورررررضفلًّ  

 كاك لرئ مرهلو صراي   ا مر  ابرضا      

 

 ارررررريه  يظررررررا لرررررر  ال خررررررض يررررررلًّ 

وهذا عبدالكريم الحلواني يمدحه أيضا  بيقيدة يذكر فيهيا حنينيه إليى وطنيه  
  (2)الييروان وحكم الدهر بفرقة الشمل، ولكنه يتعزى بقاحب الخمف فييول

 للأررررررررر  ميفَلرررررررررة برررررررررالقريواك حمرررررررررا

 

 

 ام هرررررا التررررريو  ال األسرررررااو والقرررررهاو   أس

 ت رررقق ملو جيررر   ترررتابئ بلررره فض ُ تهرررا    

 

َ نررررال عليهررررا وال ترررري   وال ارررررضاو     يو

 ارك  ُفررررض ق  الرررره ا ضو ع يف هررررا  ليفررررا ُفليفررررا  

 

 ب رراي   ا مرر ر ابررضاايه  مول ت  ررهو 

هذا وقد تحول المدح عن األسرة الكلبية وعمالهيا إليى أميراء الطوائيف بعيد  
سيييام الجزييييرة  فييياختص ابييين الخيييياط بيييابن الثمنييية يمدحيييه ويشييييد الفتنييية واني

بانتقيياراته، وذهييب محمييد بيين قاسييم بيين زيييد الياضييي يمييدح علييي بيين نعميية 
المعيروف بييابن الحيواف، والتييف حييول ابين منكييود بمييازر جماعية ميين الشييعراء 

، وابيين رشيييق، ولمييا اسييتدعى لطييارئين، وفيييهم عبييدالحليم السوسيييالقيييليين وا
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لمعز بن باديف ليدخل الجزييرة     انحياز إليى المنييذ الجدييد جماعية القيليون ا
 ومن شعري يمدح عبيدهللا بين المعيز بين  (1)الكالعي من الشعراء منهم ابن الفييه

  (2)باديف الذي قدم لينيذ الجزيرة من براثن الفتنة فييول

 اى أكرررررر  أودن ا رررررروا وانقرررررررلمل  

 

 ارررح  اليف ررراق وٍال احلررراد  اليفكرررض

 حييئ الررررر ا جرررررادا أناملررررر   بررررراألا 

 

 فق ضا عر  مرهااا الرتح  الترها    

 جررهون السررحال ا ا جررادا اواملررها   

 

 مررررراء وجرررررهوا  فيمرررررا بييفيفرررررا برررررها   

 مل سلرررر  جيرررررا ومل سرررريفهل نل ررررلة  

 

 اال و ٍا  التوفيرررررررررررررر  والظ ررررررررررررررض 

ولم ييتقر المدح على حكام قيلية وأمرائها، بل خرج يبحث له عن منفيذ  
األنييدلف حيييث السييمعة الندييية، والدرجيية الرفيعيية جديييد، وكييان ذلييك المنفييذ إلييى 

لألدب واألدباء، أما الييروان وحكامها من آل باديف فيد نيالوا نقييبا كبييرا  مين 
المدح القيلي لما كانت تتميز به عاقمتهم من قيوة جيذب، ولميا تمييزوا هيم بيه 
مييين إيثيييار الشيييعراء واألدبييياء، وفيييي ميييدح المعيييز بييين بييياديف يييييول عليييي بييين 

  (2)الطوبي

ِّ انلرررررررَ لللَّررررررر و    اررررررر وا الرررررررئ عررررررر

 

 

 ارررريأوا لرررريف   يوررررض ة  واكتهاب هررررا   

َ  الرررررهس  وابررررر و ن  رررررري      اليرررررُو ملررررر

 

 ْلرررملو عقرررود  انرررهل ب ل ررره  انتخاب هرررا 

 وأثوال  ي م ره  يكمرملو أثروال  و ت ريها     

 

 علرررررى ث ُقررررررة  مرررررر  بلظ ررررررهر ث واب هررررررا 

اء والوزراء، ولكنيه كذلك اتجه الشعراء نحو الدولة العبيدية، يمدحون الخلف 
ظل في نفيف اإلطيار الجياد، فليم يتيورط فيي البعيد عين الجيادة، كميا فعيل بعيو 
مداحي الدولية العبيديية، وفيي ميدح المهيدي العبييدي يييول أبيو الحسين أحميد بين 
نقر مادحا  ومعتذرا  له عميا سيمعه عنيه وأن ميا وقيله لييف إال حيديث الوشياة 

  (1)والحاسدين  وفي ذلك ييول

 ارُلي رررر  عيرررروكو اليفاررررا ر نرررراهضةأل سررررا م رررر  

 

 س ررررررض و ك  ملظيم رررررر و ملظرررررريه  بااسرررررر     

 
 اىل أك  سقول:

                                                 

   192إحسان عباف ص  العرب في قيلية (1)
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 فمرررررا مقرررررولو لييفلمرررررى أنرررررمل  واا توهرررررا  

 

 ومررررررا مقررررررول لل ت رررررره  أنررررررمل  اادسرررررر   

 ومرررررا مقررررررولو ل   رررررت ض أنررررررمل  م ل ه نرررررر و   

 

 ومرررررا مقرررررولو ل و ج ررررره  أنرررررمل وادسررررر       

 اى س ل ُلررررررررررهو ُأن ررررررررررئ مل أد    ا ررررررررررت تال  

 

 ملو الرررر ا مضضررررى برررر  فيرررر    اال بلترررر

 فرررررانظيض  الرررررئ  ب لررررري    ميفرررررُو ااْرررررة    

 

 فقررررره   ال  فررررر ادا مرررررا أي ااررررري     

كذلك نجد مدحا  لليازوري وزير العبيدي حيث يمدحه أبو الحسين عليي بين  
  (1)عبدالرحمن بيوله

 ميييفورررررُو ُأنورررررهن اللااضرررررن  ارررررحابا  

 

 وي َمرررو أم  ررررى ال ررراابن  بابررررا  

 وارررر ددا وأنررررمل أعررررها اليفررررا ر  رررروالل  

 

 وأ يورررررررررتوهه جضثومرررررررررةل ون ررررررررررابا  

 وأتررررررررضعوهوه  سرررررررروا  اللقرررررررراء  أارررررررريف ةل  

 

 وأمرررررض  عوهوررررره  سررررروا  الل ررررراء  جيفابرررررا 

هذا هو شعر المدح في قيلية وخارجها، ال يمثل مماحكة فكرية أو مبياراة  
في اإلجادة والتنافف كما كان يحدث في حليات المدح، في بيئات األدب األخرى 

رط في السلك المذهبي، ولم يظهر فيه ذلك االلتزام الذي نجدي بل هو مدح لم ينخ
عند شعراء الخيوارج أو الشييعة أو مين تحلييوا حيول الحياكم، ليذا نجيدي باهتيا  ليم 
يستطع أن يمتعنا بتقوير واف عن بعو جوانب الحياة السياسيية واالجتماعيية 

 التي كانت تضطرب لها أركان تلك الجزيرة 

ييير تفقيييل فييي إشييارات تكيياد تكييون للفتنيية فييي وإن كييان قييد تعييرو فييي غ
الجزيرة، واألعداء اليذين يحيطيون بهيا دون تبييان ألسيبابها وظروفهيا، وأحيوال 
قيلية وما تواجهه من قعوبات، والجهاد ضد األعداء وتقوير المعارك التيي 

 كانت تيوم إما غزوا  أو دفاعا  

رجية عين الحيد وما يالحظ على هذا المدح هو اختييار بعيو القيفات الخا
المألوف، كما في مدح الشعراء لألمراء بكشف حجب المستيبل، وقيراءة قيحفه 

  (2)بأعينهم البقيرة كما ييول الحلواني في مدح شي  الجزيرة

 ِ  تررررريخ القتيلرررررة ال ا َسرررررضة والررررر

 

 ا ررررت ُقمل  هيفرررروك  احلااررررهس   أناموررررر    

 مرررررررا م   ل رررررررلو األس رررررررااو غرررررررريو مرررررررضاءة   

 

 امورررررررر فكأن مررررررررا يضكاموهررررررررا أدو 
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 :(1)وا ا اب  ا يايف الضبلئ ميهل انت اا الهولة فيقول

 م ت رررررررهو ِرررررررا  ضر   التيرررررررولو ج لي رررررررةل   

 

 

 وسررررضن ال ررررما  ض ارث ررررضا   "رررروا  ضو   

وال يبتعد أبو العرب القيلي فيي مدحيه للمعتميد عين ذليك حييث إن أسيرار  
  (2)الزمان تظهر أمام عينه بجالء ووضوح فييول

َامرررررررا   كر جليرررررررةسررررررررااوه اارررررررضاا  ال

 

 ب     يف رررررة  م ررررره لولر الت  ررررري ضة  مول ه رررررهر   

ونالحظ أيضا  أن شعر القيليين فيي الميدح اليذي قييل خيارج قييلية عليى  
أرو األنييدلف وإفريييييا ومقيير، يمتيياز باليييدرة واإلطاليية والتجويييد، إال أن مييا 
يربطه بقيلية هو أن قائليه قييلي، فاألحيداث التيي ييذكرها الشياعر، واألمياكن 

 يقفها ال ترتبط بقيلية ارتباطها باألرو التي قيل عليها هذا المدح  التي

وال رييييب فيييي مجيييال الميييدح، هيييو ميييا نجيييدي مييين ميييدح الشيييعراء لروجيييار 
النورماندي الذي احتل الجزيرة من أيدي المسلمين، وأغرب من ذلك أن شيعراء 

هم قيلية كانوا يمدحونه بنفف قفات المدح التي كيانوا يسيب ونها عليى مميدوحي
من العرب، لوال بعو تلك المعياني اإلسيالمية التيي أسييطوها مين ميدحهم هيذا  
ومن الذين مدحوا روجيار عمير بين حسين النحيوي القييلي  وكيان مين سيجنائه 

  (2)فبعث له من سجنه بيقيدة يستعطفه فيها ويمدحه ومنها ييول

 واى لررررررروال انلرررررررو اوجارررررررااو الررررررر ا  

 

 أارررررررررهن حلتِّيررررررررر   عظررررررررريه  ورداد    

 عرراى  كررأ   اُن  رره  سرروا  ف ضا هررا   مررا  

 

 واأن موحيارررررررا اُن  ررررررره  ال مررررررري د    

 
 وميفها ال انهسً:

ٍ  موه يفاررررررره      سهترررررررَ لل رررررررهون ااترررررررَا

 

ًّ ال ُك ي ررررررر   س رررررررو ا  ج ررررررر د    س ه ت ررررررر

 و سو ررررئوء ال الرررره س  وا ضرررروءو جتييفرررر   

 

 فتخررالو ضرروء  الرررم ر مرر  يوسارراد      

 وم رررررررال و ا ررررررروٍاء أااو "يامررررررر    

 

 القمررررررضاك مرررررر  ُأو مرررررراد   والرررررريف هو و

 وا ا األمورررررررروا مررررررررراب ه مل  فل ل  ررررررررت     

 

 "ررررررضأ سترررررريالو اوررررررود اا ِررررررهاد     

 سرررررا أسًّهرررررا اُنل ررررروي الأررررر ا ثويف ي رررررمل  بررررر     

 

  رررهما ال ظاهرررة  ال صررر ا أص ررر د    

 

                                                 

   122شرح التجيبي ص  المختار من شعر بشار (1)
   222ص 2الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
 اليفطي    229ص 2إنباي الرواي على أنباي النحاي ج (2)
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 ود ع ت ررررر و أاوالو الل رررررهن فضمرررررى بهرررررا   

 

 ليلتررررررررال م ُلقَّتهررررررررا هيتررررررررى أغمرررررررراار   

، وقيولته التيي تقيل ضيوء الشيمف وضيياؤي اليذي يعليو فاهتزازي للندى، 
إلى حد اللعب بأرواح العدا، كل تليك القيفات ال تختليف فيي كثيير  أو قلييل عميا 
يوقييف بييه أمييراء العييرب المضييطلعين بالعربييية، ويظهيير أن روجييار هييذا كييان 
على معرفة بالعربية تمكنه من فهم هذي األشعار، وفي مدحه أيضا  ييول البثيري 

  (1)يها ققور لروجار ومنهاالقيلي من ققيدة يقف ف

 أد ار الضاييررررررررررررررررررر  الل س ررررررررررررررررررر  ه س ة

 

 و ص رررررررررلر اص ررررررررر تاي ُو بالل ر ررررررررري ة 

 واتررررررررررض ل  علررررررررررى و  رررررررررر ر انثررررررررررا    

 

 نرررررررررررررى واالغرررررررررررررانى انلتهس  رررررررررررررة  

 مررررررررررا عيرررررررررررة م رررررررررر و اررررررررررون    

 

 ب ررررررررررررررر وا ن ص رررررررررررررررق لأي ة  ا يف ي رررررررررررررررة  

 ال دولررررررررررررررررة أا ب ررررررررررررررررمل  علررررررررررررررررى   

 

 دوو لر انيلرررررررررررررررررروو  الُقي   ررررررررررررررررررضرس ة   

اليييذين ميييدحوا روجيييار الشييياعر عبيييدالرحمن بييين رمضيييان  ومييين الشيييعراء 
المالطي ويذكر العماد األقفهاني أن  معظم شيعري فيي ميدح روجيار اإلفرنجيي 
المستولي على قيلية يسيأله العيودة إليى مدينية مالطية وال يحقيل منيه إال عليى 

  (2)الم الطة 

ي تعارضيا  والميارنة بين المدح في الفترتين اإلسالمية والنورماندية ال تبيد
أو اختالفا  كبيرا ، وإنما هو اتباع لينفف األسياليب والمعياني واأللفياظ ميع اختفياء 

 وحماية اإلسالم والجهاد  نبعو المعاني اإلسالمية  كاإليما

             

            

                                                 

 العماد االقفهاني    62ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   21ص 1العماد األقفهاني م  الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف (2)
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 الفصل الثاني

 الوصف
 

ل أسهم شعر الوقف إسهاما فعاال في تميز البيئة القيلية وإظهار أثرها، ب
لعله من أكثر األغراو قدرة على إيضاح ما كان يدور في جنبات هذا المجتمع 
القيييلي، وفييي هييذا ال ييرو سيينتعرو لوقييف مظيياهر الطبيعيية ميين  أشييجار 
وثمار وأزهار، ومياي وبيرك وأنهيار، ومظياهر الطبيعية القيامتة كاللييل والبيدر 

 والعذار والنجوم، ثم اليقور والمتنزهات، وأخيرا  وقف الشيب والخضاب 

-1 - 

فضل البيئة القيلية على هيذا ال يرو مشيهور، فالطبيعية السياحرة جيذبت 
اهتمييام الشييعراء، فكييان ميين مميييزاتهم  تييأثرهم بالبيئيية التييي نشييأوا فيهييا فنييراهم 
يستوحون مظاهر الجمال في طبيعة البالد ويكثرون من الت ني بذكر المتنزهات 

ويقييفها  (1)رياضييها الجميليية والحييدائق واليقييور، ووقييف معيياني الجزيييرة و
أميياري ميين كتيياب آثييار الييبالد وأخبييار العبيياد لليزوينييي فييييول   وبهييذي الجزيييرة 
جبال شامخة وعيون غزيرة وأنهار جارية ونزهة عجيبية     وهيي ممليوءة مين 
الخيرات والمياي واألشجار والمزارع والفواكه بها جبيل يييال ليه ققيريانه وهيو 

ذا الجبل مدينة عظيمة شامخة وحولها مزارع وبساتين من عجائب الدنيا  على ه
كثيرة وهي شاهية في الهواء، وكيل ذليك يحوييه بياب المدينية ال طرييق إليهيا إال 

وال عجيب فيي ذليك  (2)بذلك الباب واألنهار تتفجر مين أعالهيا وبهيا جبيل النيار 
 فهي جنة ابن حمديف التي أخرج منها 

 فرررررإك  كييف رررررملو أي" ضرج رررررملو م ررررر  ج يف رررررة    

 

 

 (3)فرررررررررررإناى أيي رررررررررررهِّ و ُأ" تاا ارررررررررررا 

لتنييوع  (1)وهييي فييي مكييان آخيير تسييتعير طييوق الحماميية وحليية الطيياووف 
 أشجارها وكثرة أزهارها 

                                                 

   19أدب الم اربة واألندلسيين ص (1)
   112-111المكتبة القيلية ص (2)
   192حمديف صديوان ابن  (2)
   992نفف المقدر ص (1)
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فهييذي الطبيعيية السيياحرة أطليييت ألسيينة الشييعراء ميين عيالهييا فشييدو بجمالهييا، 
وأول ميييا يطالعنيييا فيييي قيييفحة الطبيعييية الخضيييراء أشيييجارها المتنوعييية الكثيفييية 

  (1)تي تعبق بالشذى فتعطر أنفاف القبا، وفي ذلك ييول البيثريورياضها ال

 و اساض ررررررررررررررر   األينورررررررررررررررف  التارررررررررررررررى  

 

 

 عررررررررراد ا  بهرررررررررا الرررررررررهًّن ي ا ٍاي ررررررررر    

 وستاب   ول : 

 وكسرررررررررررررا الضبيررررررررررررر و ابوع ه رررررررررررررا  

 

 

 مرررررررررر  يوس رررررررررريف   يوُلرررررررررر ل ب هري رررررررررر    

 وغرررررررررررررررها وكلَّرررررررررررررررل  و ج ه ه رررررررررررررررا  

 

 ب مو رررررررررررررررررررررت تاا  ج و ا ضس رررررررررررررررررررررة  

   ررررررررررررررتاع َّررررررررررررررض ك  أن ررررررررررررررا   ال  

 

 عيفررررررررررره ال  رررررررررررتيحة والل روررررررررررري ة   

أمييا أبييو محمييد الحسيين الطييوبي فيحييار لكثييرة األزهييار وتنوعهييا التييي تثييير  
  (2)الشجن وتهيج اللوعة في قلب المحب فييول

 اواو  س حررررررااو ال َّررررررض ىو ال ٍاضام رررررر   

 

 

ٍ ا ضام ررررررر    وسوه ررررررريِّجو انررررررررتاق  مررررررر  

 سوتررررررها بأص ررررررُ ض  برررررروادا  عات ررررررر      

 

 ض  ُلظررررررى ٍفضام رررررر  وسوررررررضا بررررررُأي م  

 انرررررررئ ا ا  و  رررررررملو انيهام رررررررُة " ل توهرررررررا    

 

 ا سررررر   احلتيررررر   ومو  تيفرررررى ا تررررر ام  

 وأان اللضوضررررررئ  التررررررهس   ا ا تررررررها 

 

 سوهررررررها اىل اإلن سرررررراكر اول  ييام رررررر  

بعييد هييذي اللوحيية تتبييع المفييردات فنييراهم يقييفون أشييجار اللييوز والليمييون  
  (2)لليمون بيولهوالنخيل، فهذا اإلطرابنشي يقف النارنج وا

 وكررررررأك  ن رررررراا ن ج  ا َسررررررضة ا  ٍاررررررا

 

 

َ ب ض جررره  مو  رررض او    نررراا  علرررى  ي وررر   ال

 وكأن مرررررا اللَّي مررررروكو صوررررر  ض ةي عات ررررر   

 

 ُ ررررره  بررررراا  مررررر  أملر اليفرررررو ن سترررررألَّهو 

ثم ييف عند النخلتين طالبا  منهما أن تفيئا لتسترا أهيل الهيوى بعيد أن ييدعو  
  لهما بالسييا فييول 

 سرررررا  لرررررِ  رررررضا بلرررررض ا اورررررقيتوما 

 

 

 ص ررررو ل  احُليررررا بتواص ررررل  ال سو  ررررض او  

 
                                                 

   21ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   122ابن أغلب ورقة   مختقر الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة (2)
   29ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
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 اويفايتومررررررررا أم رررررررر   الَمرررررررراك  ون ل تومررررررررا 

 

 كررررررل  االمررررررانئ و احلررررررواد و نوررررررو او

 بررررراى ار رررررا واارررررتوضا أارررررل  اهُلرررررون     

 

 فترررررأ م  ر هلَّكيمرررررا اهلرررررون  ست ح رررررض او  

حسين الطيوبي يييول وينظرون إلى الثمار بإعجاب شديد، فهيذا محميد بين ال 
  (1)واقفا  لذة طعم اللوز، مشبها حبة اللوز بلؤلؤة في قرة

 أااب ررررررررررررُو اللأررررررررررررو ٍ ُلرررررررررررر و ُلرررررررررررر اةأل   

 

 

  ررررررررلا ع رررررررر   و ص ررررررررف  ومقررررررررهاار  

 أين ظيرررررررررررض  اُلي ررررررررررر  ُفُلررررررررررر و "لقررررررررررررةأل    

 

  رررررره أيكمت هررررررا صرررررريفلةي التررررررااا

 لولرررررررررررروءةأل ال صوررررررررررررضاة ضررررررررررررميفمل    

 

 يوقأرررررررررا وُ ررررررررره   ييِّرررررررررضو بالقرررررررررااا   

جد وقفا  تشخيقيا  جميال  للياضي ابن حفص ابين أبيي وإلى جانب اللوز ن 
وقيييد مييير ذكرهيييا، وفيييي وقيييف الرميييان يييييول ابييين  (2)الطييييب يقيييف ليمونييية

  (2)اليطاع

 امانررررررةأل مثررررررل نهرررررره اللررررررام   الررررررضاسه

 

 

 سَارررى بلررروك وتررركل غرررري مس رررهوار 

 كأنهررررا يوقأررررةأل مرررر  ع س رررر  ه  مل ه ررررمل     

 

 مرررر  اليوا يررررمل نوث ررررضال غررررري ميفظرررروار 

مكان للنارنج والكمثرى، وإليى جانبهميا الخشيخاب فيأبو عبيدهللا وقد اتسع ال 
  (1)الطوبي يقف لنا الخشخاب بيوله

 يورررررر ًّ مرررررر  اللررررررا ر وفررررررى و ارررررر        

 

 

 مرررررررررررر  اللي  ليرررررررررررروء  ميفثررررررررررررواو (5)د قًّ

أما األزهار بأنواعهيا المختلفية، كالياسيمين والشييائق والنيليوفر والنيرجف،  
ال في الوقف فيط، بل في ال زل أيضيا ، فلها القدر، بل هي األدوات الجاهزة 

فمنها يستمد الشاعر موضوعه وبها يجمله ويزينه، فهذا األمير ابن منكود اليائيد 
القييلي المشييهور وأمييير مييازر فيي عهييد الطوائييف لييه مشياركة فييي هييذا اللييون، 

  (6)فيقف النيلوفر بيوله

 كررررررررررررررر وً  م ررررررررررررررر   سوا يرررررررررررررررمل 

 

 

ًو عررررررررررررررررر   دنرررررررررررررررررانرير    م رررررررررررررررررت 

                                                  

   62ص 1العماد األقفهاني م  الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف (1)
   126ابن أغلب ورقة   المنتخل من الدرة الخطيرةمختقر الكتاب  (2)
   92ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
   62ص 1نفف المقدر م (1)
 الدقيق    دق بالكسر (9)
   122ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (6)
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 ٍ ا ررررررررررررررررررررررررررض  وال ج يف تام هررررررررررررررررررررررررررا

 

 كألس ررررررررررررررررررررريف ة  الل رررررررررررررررررررررافرير

ونجد البن حمديف وقفات كثيرة عند هذا النيوع مين الزهير، واليذي يظهير  
  (1)أن قيلية كانت تشتهر به، ومن وقفاته هذي قوله

 أتررررررررض ل  علررررررررى بضكررررررررة  ن ي ليررررررررو ُفض  

 

 

 موح مررررررررررررضاة  اليفارررررررررررروااا  " ررررررررررررضاء  

 كأ ررررررررررا أٍاااوا ررررررررررا أ" ض جرررررررررررمل    

 

 ألسررررررررررريفُة اليفررررررررررراار مررررررررررر  انررررررررررراء 

أكثر ما يشد إعجاب الشعراء بها هيي تليك األزهيار الحميراء التيي تخيرج و 
من بين تلك األكمام الخضراء في منظر رائع يشبه ألسنة العقافير الدقيية وهي 

 تخرج من مناقيرها 

وللييوزير أبييي الفضييل بيين دابييق قييول فييي النييرجف ال يبتعييد عيين كييل تلييك 
خلها نثر من الدر أو اليياقوت أو التشبيهات التي تشبه الزهرة بإناء أو كف في دا

  (2)العسجد، وفي ذلك ييول

 ُكرررررررف  مررررررر  ال    رررررررة م ت سررررررروُ ةأل   

 

 

 ال و ا رررررر  ها ن ث ررررررض  م رررررر   الل س رررررر  ه  

ومن خيالل هيذا الوقيف نجيد أن الطبيعية ليدى شيعراء قييلية هيي المثيال  
الجاهز واليالب الموضوع، واإلناء اليريب، الذي ي رف منه بسهولة، ومن ذليك 

  (2)محمد بن عيسى الفييه في وقف كتاب قول

 م ررررروا  ميفررررر  ا  ف  رررررملو "تامررررر    

 

 

 نسررريهو فتيرررمل  انسرررو واللرررود واليفرررها 

 :(4)وجيم  األمري أبو القااه عتهاى ب  اليماك الكل  كل ما ات  فيقول 

 كرررررررررُأك  الررررررررررقي   بهرررررررررا و ج يف رررررررررةأل  

 

 

 

 ب "ضرارررررررررا ُلم ل رررررررررةأل مررررررررر  عررررررررر اار

 كررررررررررررأك  الت يف   س ررررررررررررج  ال لونرررررررررررر     

 

 "رررررت يف الظَّررررر ار ب  ررررروء  اليفاهررررراار ا

 وا و ا ررررررريفوها مثرررررررلو بررررررريلر القترررررررال  

 

 بأو ارررررررا ها عوم ررررررره  مررررررر  نو ررررررراار 

 مررضن اليفررضج  و التررلا فرروق  التو رروكر     

 

 مثررررررررل  ان ررررررررابيً ُفررررررررو ق  انيفرررررررراار 

 
                                                 

   9ديوان ابن حمديف ص (1)
   ابن سعيد االندلسي  216ص 1الم رب في حلى الم رب ج (2)
   11ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   79المختقر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة ورقة  (1)
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وتلفت الشعراء نحو المياي والبرك واألنهار والبحار والفوارات وكانت لهيم 
ة غيير متأنيية، لييف فيهيا التأميل الكيافي اليذي يعطيي وقفات عديدة ولكنها سيريع

الجزئيات، وجاء الوقف بسيطا  وقريب التناول، يعتمد  القورة حيها، فضاعت
على التشبيه، فأبو الحسن علي بن محمد القيلي عنيدما ييرى اليمير فيي قيفحة 

  (1)ماء البركة المتموج، ال يخطر على باله إال  دقّات قلب العاشق فييول

 انررررررررررررررررراء  م أرررررررررررررررررضدو  بضكرررررررررررررررررةي

 

 

 لل ارررررررررررررررررررررتا ال م ت يف هرررررررررررررررررررررُا ٍا دو

 برررررررررررررراا  ال أيرررررررررررررررا  ها ُ م ررررررررررررررضو 

 

 مثرررررررررل  ل ررررررررر   ال ررررررررر ِّ س ض م ل رررررررررهو 

وهم معجبون بالماء أينما وجد، وفي أي شكل كان، فابن حمديف يرسيم لنيا  
دف النازل عليها   (2)قورة لؤلؤية عذبة فوق قدر األرو، عند رؤيته للب ر 

 ب ررررررررض د  نثررررررررض  ا رررررررروًّ علررررررررى األا ار 

 

 

 أاا دووا  ليفحرررررررررررروا  لررررررررررررو ج م رررررررررررره 

   ِ  ل لررررررر   أصرررررررها و و السًّرررررررح  و الررررررر

 

َ  التررررررااقو ميفهررررررا مررررررا و ع رررررره    ان   رررررر

 ميفح توررررررررر  عااسرررررررررال مررررررررر  ن ُكررررررررره     

 

 واكتسرررال الرررهًّاا برررالت و صر نكررره   

 ولقررررررره كررررررراد ا  مل رررررررا ى ُلق ُ ررررررر و   

 

 اغترررررررةل فيررررررر  كضسرررررررااو ا يرررررررضود  

 و لرررررررررررررئ ميفررررررررررررر و أجيررررررررررررراًدا ا ا   

 

 ُو ال ي لرررررئ الت ي ررررره عو  ُلرررررمل  ااُ تررررر 

   واب ت ررررررررررر و مررررررررررر  مسررررررررررراء  أد موررررررررررر    

 

 فرررررررررررروق أاا متلقررررررررررررا  جنرررررررررررره  

 ومررررررررررضن كررررررررررلا غررررررررررهسض  موتررررررررررأق  

 

َاب ررررررره     ا رررررررت ح مل  فيررررررر    ررررررروااسضو ال

وكما أن البرد ذوبته أدميع السيماء فتليياي خيد األرو، فيإن النيافورة تقيعد  
بين من األرو لتسيي السماء، وترطبهيا لشيدة الحيرارة، وفيي ذليك يييول مجبير 

  (2)عبدالعزيز القيلي واقفا  إحدى الفوارات

 وفررررررررررررررو ااة  سسررررررررررررررتمهًّ السررررررررررررررحا

 

 

 لو مرررر  ف ررررل  أ"   هررررا انيح ت ُلرررر     

 ا ُأا  يوم ررررررررررض ُة القرررررررررري   موح م ررررررررررض ةل   

 

 هلرررررررا ت رررررررض ا  كضجررررررروار الرًّرررررررهو    

                                                  

   121المختقر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة ورقة  (1)
   119-119ديوان ابن حمديف ص (2)
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 فُظلَّررررمل  بهررررا األااو م سررررقئ السررررما   

 

 ء "وفررررررال علررررررى ا رررررروِّ أك  سلتهرررررر   

لوحة حربية في وقف النهر، فتمتزج الطبيعة لديه  ويرسم ابن حمديف لنا 
  (1)بالمعركة، فالنهر من جرحاها واألسنة هي أطراف الحقى

ً  بأ ضاى  احُل ى كلأمرا جرضن    جضس

 

 

 عليهرررررا تررررركا أوجاع ررررر و ِضسرررررض   
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كيذلك وقييفوا مظيياهر الطبيعيية القيامتة، فوقييفوا البييدر والثريييا والزهييرة 
لشعاع، ولكنه كيان كسيابيه وقيفا بسييطا  تيريرييا، والمشتري، والليل والبرق وا

ال تجيد فييه حييوارا  أو تشخيقيا  لهييذي الطبيعية، وكيأن إنطيياق الطبيعية ومفرداتهييا 
بالجمال ليف مما يعنيهم وإنما ييع الواحد منهم على التشيبيه فيقيفه فيي بييت أو 
ل بيتين، ولهذا وميع قيدرتهم عليى إيجياد طرفيي التشيبيه إال أن هيذا الوقيف يظي
أنيه  عاريا  قامتا ، فالمشرف بن راشد يقف الليل ولكنه ال يجد له وقفا  سيوى

لييون الليييل وقييمته  -رغييم حزنييه  -طويييل يضيييق القييدر، فالشيياعر ال يسييتعير 
ورهبته لتضفي لونا من الظيالل الكئيبية تجعلنيا نيتيرب مين هيذا الشياعر ونحيف 

 بإحساسه فييول 

 وليرررررل  كرررررأك احلر رررررض أول اررررراعة   

 

 

 وال ررررر و لررررري  بيفرررررافلئ  بررررر  بتًّررررر 

 غيفرررا ئ بررر  حلررر و الثقيرررل مررر  األارررى  

 

كرررر و   -وتررررضبئ واك أهمررررى  

 مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهاملئ

 

 فيالررررو مرررر  ليررررل  أض رررراق  مرررر اا     

 

 واك بررملًّ ال ثررول  مرر  احلررَك واارر ر   

  (2)والبدر عند أبي الفضل عبدالعزيز بن دابق هو وجه المحب الخجول 

 كأنامرررررررا الت ررررررره او يرررررررن  الل  و ُ ررررررره  

 

 

ُِررررررررررررررر    و ودانرررررررررررررررافرررررررررررررررااق  مض

 و ج ررررررر و موح ررررررر ت  ررررررره دنرررررررا "   ررررررر   

 

 س ح م ررررررلو كررررررأ   اليفررررررهسهر سوميفرررررررا    

  

  (2)والليل عند ابن حمديف بحر طام حيث ييول

 وليررررررل  ا ا ررررررت يفا ال عوتررررررال  ُه م رررررر    

 

 

 اىل أك   رررا لل رررتً ال أيف ق ررر  جنرررهو 

                                                  

   196ديوان ابن حمديف ص (1)
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 كرررررأك  الثضاسرررررا فيررررر  ا رررررت  و جررررروااض 

 

َ    برررر  في تررررل  الرررريفظه  فواصررررليها ج رررر

 ستها م  عسركض الرره  اورض ب ةل   و  

 

 عمرررررا مهه  بررررريل  و"يلرررررههو دوا رررررهو   

 كررررأكا السًّررررها م رررريًفى أمررررا  بيفلر رررر    

 

 بيفرررررررو  وهيفاررررررروا أك مو م ت ررررررر و ي رررررررت هو   

هذا الوقف المتأثر ببيئية قييلية البحريية والحربيية يظهير أثيري فيي شيعر  
ج ابن حمديف كثيرا  وهيو بعيد وقيف اللييل وظالميه ونجوميه، يقيور لنيا انيبال

  (1)الفجر تقويرا  جميال  فييول

 كررأكا ان ررها   ال  ررض نرراا  سوررض ن هلررا    

 

 

 وااء ي ررررررررررال  ن ُ رررررررررر   سسررررررررررمو  

 و سرررتو و   ررر ل مررر  الرررضواا ُ ضاُ رررمل      

 

 بررررر  مررررر  بيفررررراا  الرررررَنج  ا مرررررةل أياًّ  

 أأيع ل رررررررررهو ال أيررررررررررا ها أكا عوم رررررررررض  و 

 

 لرررهن وص ررر   سررروا  فرررري ت  الرررواهو    

  ست ررررررةلو ا ا  ليفررررررا  رررررر و اليفهرررررراا م 

 

علرررى األاا اويرررال ال السرررماء  لررر     

 جسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهو
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ليد سحرت الطبيعة القيلية ألباب الشعراء فعطفوا عليى كيل ميا يييع تحيت 
أبقارهم يولونيه اهتميامهم، وييفيون أميام تليك اليقيور الشياهية البنياء، المزينية 
بالتماثييل والفسيفسياء الواقعيية فيي حضيين الطبيعية الخضيراء، فهييذا ابين حمييديف 

  (2)ف أمام ققور بجاية خارج قيلية وييول فيهايي

 واعمورررض  بق رررضر انيل رررو نادسرررُو الررر ا    

 

 

 أضرررررحى ِ رررررها بيتررررر  ملمرررررواا   

   رررض  لرررو  نارررو  ررره كحلرررمل  بيفررروا       

 

 أعمررررررى للرررررراد  اىل انقرررررراار ب ررررررريا

 واتررررت ا مرررر  مليفررررى احليرررراة نسرررريم   

 

 فيكرررررادو سوح ررررره  و لللظررررراار نوررررررواا

 ولرررررررو  كا بررررررراأللواك  وبرررررررل  يسررررررريفو و 

 

 مرررا كررراك تررررئء عيفررره  مرررر كواا   

ثم يتابع ابن حميديف وقيفه لهيذا اليقير اليذي ييذكرنا بيالفردوف حييث ال  
بيه مين تماثييل  شبه له وال نظير من حييث إحكيام بنائيه وجميال نيوشيه وميا زيين

ونيييوب، ومييع أن هييذي الوقفيية هييي خييارج قيييلية، إال أننييا إذا عييدنا إلييى قيييلية 
يري القيلي ييف أمام ققور المنقيورية مبيديا  فهذا البث ،وجدنا وقفات مشابهة

                                                 

   916-919ديوان ابن حمديف ص (1)
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  (1)فييول ،عجبه الكتمال زيها

 و  ررررررررررررررررررررررررروار م يف  ورررررررررررررررررررررررررواسة  

 

 

 

 يررررررررضأ السًّررررررررضوواو ب هررررررررا اُن ي ررررررررة   

 أع   رررررررررررررر   ِيفَهلررررررررررررررا الرررررررررررررر ا   

 

ٍرس رررررررر       رررررررره أكمررررررررل الررررررررضْ  

 وانللررررررررررررررر   الَاارررررررررررررررئ علرررررررررررررررى 

 

 كررررررررررررل انتررررررررررررانئ اهليفهارررررررررررري ة  

   ِ  واساض ررررررررررررررر  األنورررررررررررررررف  الررررررررررررررر

 

 ا ٍاي ررررررررر عرررررررررادا بهرررررررررا الرررررررررهًّن ي  

إن هذي الوقفة ال توازي تليك التيي وقفهيا ابين حميديف أميام ققيور بجايية،  
وتيقيير عنهييا فييي ميييدان اليييدرة علييى إيجيياد القييورة المالئميية واإلحاطيية بكييل 
الجزئيات مما يعطى قورة متكاملية لهيذا البنياء، فيقييدة البثييري ومعارضيتها 

ولميف ليب  ،قيابة الهيدفرغم ما فيهما من الضعف في إ (2)ققيدة ابن بشرون
 فإنهما تظهران لنا كم كان القيليون م رمين بالطبيعة  ،الموضوع

وفييي الميابييل كانييت وقفييات اإلطرابنشييي عبييدالرحمن بيين أبييي العبيياف أمييام 
منتييزي المعتزييية المعييروف بييالفوارة و  ييييع هييذا اليقيير الشييام  الييذرى فييوق 

ادي وبيالغ فيي زخرفتيه جزيرة تحيط بها بركة قناعية من جهات ثالث، وليد شي
ميالدييية  1217، 779األمييير جعفيير، ميين ملييوك بنييي الحسيين، فيمييا بييين سيينتي 

واتخييذ منييه هييو وخلفيياؤي ميين بعييدي ميييرا  للتييرف والنعيييم، وعنييدما ضييرب الييدهر 
بضييرباته وتحطييم سيييلطان المسييلمين هناليييك أقييبح ققيير الفيييوارة مييير اللهيييو 

ملتييى العشياق ومخييم ال يرام ويقفه الشاعر هنا بطيب العيب وهو  (2)واللعب 
  (1)فييول

 ُفررررررروااا ُة الت ح رررررررض س ر ج م ل رررررررمل  انييفرررررررى 

 

 

 عررررريب س يررررر و وميفُظرررررض سوس رررررت ل ُظهو 

  يسررررم مل  ميااوررررو ال جررررهاول  مسررررل ة    

 

 سرررررررا يتاررررررر ا ج ض سانوهرررررررا انيتاُقسِّرررررررهو   

 ال مولتقررررى  ض سررررو ملررررروي اهلررررون    

 

 وعلررررررى "لي  ررررررو  للت ررررررضاار موخ رررررري هو 

 صف اضدا:ثه ستاب  ال و 

 ى ب ح ررررضو اليف خ ُلت رررري   ومررررا يررررون الررررر   

 

 

 ب ح ررررضو اُنررررريهو برررر  انقرررراا األعظررررهو  

                                                  

   22ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   21نفف المقدر ص (2)
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 وكررررررأك مرررررراء ان  ررررررضغي  ر و ص رررررر  و  و  

 

 دواًّ موررررررررر  ال والت سررررررررري ة ع يف ررررررررره او 

 وكررررأك أغ رررراك  الضاسرررراا م اولررررمل 

 

 مضنررررررو اىل ا ررررررم و  انيررررررا  ومت س ررررررهو 

اي مجيرد ذكير لقيفات هيذا ولو أمعنا النظر قليال  فيي هيذا الوقيف، لوجيدن 
المنتييزي، وكييأن الشيياعر ينيييل لنييا وقييفا  إخباريييا عيين هييذا المكييان، ففيييه يلتيييي 
العشاق، ومنظري عظيم، وببحري الميام األعظم ثم إن مياهه قد قسمت إلى تسيعة 
جداول، وهذا ما يضيع القورة الكلية، بحيث ال ييدمها الشاعر مذابية فيي كيأف 

سيية الشياعر ليم تتحيد وتمتيزج بهيذا المكيان، بحييث من رحييق الشيعر، بيل إن نف
 تظهر من خالل وقفه له 

 هذا وتنحقر األماكن التي وقفها الشعراء بعدة أماكن وهي 

 منتزي الفوارة، والمعسكر، وققور منقورية، والبروج  التي يييول فيهيا 
  (1)أبو الياسم الكلبي

 اال ال  س رررررررررررررو ا  ليفرررررررررررررا برررررررررررررال و ر  

 

 

 

 جررررررواد الق رررررراا  ب خ ي ررررررلر ال اررررررياء  

ثم يذكر لنا معددا  األزهار المختلفة التي يضمها هذا المكان الجميل باعتماد  
 أسلوب التشبيه في كل بيت 

أما المعسكر فهو أيضا  مكان فيه الجمال والمتعية ليذا أخيذ مكانيه مين قليوب 
  (2)الشعراء وأفئدتهم، فهذا الحسن بن أحمد الكاتب يمزج الطبيعة بالمرأة فييول

 انظيررض  اىل و ا د  انيلس ررُكضر  رره كسررا   

 

 

 أترررررررر اا   نررررررررواا خيياررررررررل نررررررررااا   

 
 جرررررراد  الضبيرررررر و ليفررررررا برررررر   فكأنامررررررا 

 

 اررررل   ا ررررهود  وألررررت    االترررر ااا 

وهذا أخر يستعير أدوات المعركة في وقف المعسكر، فهاهو المعسكر قيد  
اقطفت مواكبه وبدأت الحرب بأسلحة مختلفة، فيضبان األغقيان هيي الرمياح 

الثمار هي األسنة والسواقي هي اليواضب، وفي ذلك يييول أبيو عبيدهللا الحسين و
  (2)بن أبي علي اليار في وقف المعسكر

 أان انيل س ررُكض  ررره صوررر َّمل مواك توررر  

 

 

 ف م لرررررمل كرررررلا أحمرررررال  اابوررررر و  

 
   رررررررتانوها انلرررررررهو أامرررررررالو أاررررررريفتها

 

 مثااوارررررررررا واررررررررروا يها  واضورررررررررت 

                                                  

   79المختقر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة ورقة  (1)
ابن أغلب مخطوط بدار الكتب   121المختقر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة ورقة  (2)

 تاري  بالمكتبة التيمورية   2216المقرية عن نسخة مقورة رقم 
   129تقر في الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة ورقم المخ (2)
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يجمع إلى جانب الوقف الحربيي الرقية فيي أما ابن األضبطي الكاتب فهو 
  (1)وقف غناء األطيار التي تقدح في أنحائه فييول

 ُأنرررا ال انلسررركضر م رررضد  ال جح رررلر   

 

 

 مرررررر  ن ررررررو لر  مررررررضات وان ررررررة  بلتررررررلر    

 فكأنامرررررررا سولقرررررررئ علرررررررئا ب   رررررررو م     

 

 نتمررررررراا  ملتررررررره  ال الثقيرررررررلر األولر

 -5 - 

مجيال إدراكهيم، فوقيفوا عالج شعراء قييلية ميا وقيع تحيت نظيرهم وفيي 
الشيب والخضاب والعذار، والشك أن حياة قيلية الالهية بمجونها وغزلهيا، قيد 
نبهت عيونهم إلى عذار الحبيب فأكثروا من وقيفه وافتنيوا فيي ذليك فمحميد بين 

  (2)الطوبي يشبهه بطراز أخضر في غاللة وردية فييول

 كأنامرررررررررررررررررررررررررررررا عررررررررررررررررررررررررررررر ااو 

 

 

 وا رررررررررررررررهًّ ميفررررررررررررررر  األْرررررررررررررررضو

 سررررررررررررررررررررررررررررررررةألغ لررررررررررررررررررررررررررررررررةأل واد 

 

ٍ  أ" رررررررررررررررضو    فيهرررررررررررررررا  رررررررررررررررضا

  (2)وهو يفوق حد الوقف واليياف عند أبي محمد المعافري 

 فيررررررررر  لللرررررررررن مويف ي رررررررررةأل واعتررررررررر اا   

 

 

 يررررن أبررررهن التررررهس   ميفرررر  الل رررر ااو   

 فررررراا  يرررررها القيرررررا  ا  ص ررررري   مررررراء  

 

 و ا رررررررُض دوات موض كأررررررر   فيررررررر  نرررررررااو 

فيي الشييب وبما أن حياة اللهو تحتياج إليى شيباب، ليذا تجيد الشيعراء ييرون  
خطييرا  داهمييا  وخطبييا  ال يطيييب بعييدي عيييب، وفييي ذلييك ييييول عثمييان بيين علييي 

  (1)السرقوسي القيلي

 اك انررررري   مرررر  ا  ررررول  " يرررر و  

 

 

 

 أالأ اررررررون بلرررررره انررررررري   س يرررررر و  

 " ُ    ا   الو على   ريتُو " ترةل   

 

 ال غ رر  مرر  بلرره  ا  ررال  ا يرر و 

 فررره ر ال رررتا فم ررر  اني ررريتة أك مورررضن   

 

 ا وصررررريِّ و مقُلت يرررررو س  رررررولو  صرررررت 

 ارك ا  ررررررال  للررررررنر عررررررن  ضررررررها    

 

 بتيفرررررررا ن هررررررر ا وك هررررررر ا " ررررررري و 

 
                                                 

   177نفف المقدر رقم  (1)
   66ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   92نفف المقدر ص (2)
   212ص 2إنباي الرواة على أنباي النحاة ج (1)
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 ضرررح ُو انرررري و بلمارررِ فتكرررمل  ُلررر و  

 

 عررررري  فمررررر  ضرررررايوأل و  رررررولو   

  (1)والبيت األخير مأخوذ من قول الشاعر دعبل الخزاعي 

 الم ل  ررررررر  سرررررررا ا رررررررل ه مررررررر  ا جورررررررل 

 

 

 ض ررررحُو انررررري و بضأ ا رررر   فتكررررى   

يتوقف الشعراء عند ذلك بل نجدهم يبكون الشيباب ويرثونيه، ويييابلون  ولم 
بينه وبين المشيب في حوار لطيف ومع ذلك فال يلّح على خاطر الشاعر في هذا 
الموقيييف إال قيييورة الجييييب بعيييددي الضيييخم، فهيييذا أبيييو الحسييين األطرابنشيييي 

  (2)يستضعف شعري فينتفها، فتحاوري مهددة بالجيب اليادم بعدها فييول

 وٍا ررررررضة  للررررررري   يلَّررررررمل بلااضررررررئ 

 

 

 فلاج ل توهرا برراليف ت ف  "وفررا مرر  احلتررف 

فقالرررررمل: علرررررى صرررررت ئ أا ررررررت   لمل      

 وويرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهمئ

 

 اوسه ُو لل يبر ال ا جاء  م  بلرها 

وفي هذا المعنى يقف البلنوبي قدوم الشيب ورحيل الشباب وقيفا  طريفيا   
  (2)فيه حوار فييول

 أمررررررا و نرررررر سض الر رررررري     تررررررل أوانرررررر  

 

 

 فرررررأ ل  عررررر  ل اامررررر  وارررررو مول   رررررلو 

 فررررأا  ب رررريف  ررررال اَلررررئ  ررررها   

 

 مضفَّررررر  فرررررإنئ يرررررن ميفرررررَل أايرررررلو 

 ارررررقى واعرررررى اى الررررررتال  فإناررررر و    

 

 علررى مرراجيفى اررر  مرر  اللررهو موسررتلو  

وييول محمد بن الياسم اللخمي متوجعا  على فراق الشباب ومجيء المشيب  
  (1)بخطوبه

 أارررررررراء  صرررررررريفيلال ترررررررريتو  برررررررررتاب 

 

 

 وأو ررررف " رررراأل ا  ررررول  بتابرررر    

  يفاترررررر  األيتررررررالو مرررررر  غررررررري ٍلَّررررررة 

 

 اررون مررا متررهان مرر  ف ررول " رراب 

 ومررررررا أك وتررررررى واص  برررررر  فأج ت تورررررر   

 

 ولكرر ا ترري   اللاارض رري  ر و تررى  برر     

 ثم ينهي اليول باألسف والحسرة على الشباب  

 بيف سرررررئ ترررررتال بررررراك غرررررريو مررررر وم ه  

 

 

 ووكَّرررررل  لررررر  باألارررررى وع اب ررررر   

                                                  

   292ص 1ابن خلكان ج  وفيات األعيان (1)
   127ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   11نفف المقدر ص (2)
   119ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
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 أن قدوم الشيب ليف له األثر نفسه عند جميع الشعراء، فمن لييه بالبكاء إال
واألسى لشباب ولى، فإن هناك من يرى فيه الهيدى ويفضيله عليى الشيباب ومين 

  (1)ذلك قول محمد بن الحسن الطوبي

 بكى الرتال  اجال  به  مرا صريفلوا  

 

 

والرررررررري و أف رررررررلو ال التح ررررررريلر 

 واليفظررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررضر

 

 لر ضررررل  مسررررلك اك  الرررررتال  ُكُلي رررر

 

ًر سوهررررها اللررررن  والررررري   كال ررررت

 ل ثررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررضر

 

 :(2)أما علئ ب  ال وبئ فيمهل ا  ال وسضن في  اعادة للرتال

 بليرررو مررا أنكررضا مرر   ا صررتابة   

 

 

 

 ُ م ررررررررل ال ادا ال ِّررررررررتا فأعرررررررراد   

 ا رر   الررري   ال "ررها بيرراا أدميرر      

 

 ٍمررراك ترررتابئ ال ا  رررال  ارررواد   

قيلية أجيادوا فيي التعبيير عين هيذا ال يرو، بيل  وجملة اليول فإن شعراء 
إنيي أرى أنهييم تفوقييوا فييي هييذا الوقيف علييى غيييري ال لشيييء إال لسيييطرة اللهييو 

 على حياتهم وعيولهم 

وكما سبق وقلنا فإن فن الوقف قد شمل كل ما وقع تحت حسهم، فوقفوا 
دهللا البحر والسفن واألسطول والبرق والرعد، حتيى الشيمعة التيي يييول فيهيا عبي

  (2)بن جبر القيلي

 وص رررررل ه ة  لتس رررررمل  ارررررضبال  مور رررررتهض   

 

 

 باحلرر ا مرريفتم  ال الررهام  واحلررضقر  

 مررراٍال  س لررر و صرررها  الليرررلر ل هررر  موها     

 

 يترررى غرررها ارررا  ل ميفررر  دوا الرررر  ر  

هذا هو جانب الوقف في الشعر القيلي، الذي اسيتطاع رغيم قياميه عليى  
كثير من جوانبه، مع وهن في األساليب التشبيه الجزئي، وفيدانه التشخيقي في 

والتركيب، والفتور العاطفي الذي لم يسبغ على موضوع الوقف شيئا  مين ذات 
للطبيعية، رغيم كيل هيذا فييد  الشاعر وكيانه، وبالتالي لم تخلق من الشاعر عاشيا  

اسييتطاع شييعر الوقييف بمزجييه بييين الطبيعيية وموضييوع الوقييف وباسييت راق 
م تشيبيهاتهم وأوقيافهم، ميع قلييل مين التشيخيص قور الحيرب والمعركية معظي

والحييوار إلييى جانييب هييذي النظييرة التييي تبييدو شييمولية فييي الوقييوع علييى أغييراو 
الوقييف، أقييول كييل هييذي جعلييت ميين شييعر الوقييف موضييوعا  حيييا  ذا قيميية فييي 

 ميزان الشعر 
                                                 

   62نفف المقدر ص (1)
   92نفف المقدر ص (2)
   299ص 1ابن سعيد األندلسي ج  الم رب في حلى الم رب (2)
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لعيدم التفياتهم إليى الطبيعية فالشياعر  ومع أن النيد يوجه إلى شيعراء قييلية
 (1)تعطفه على الريف عاطفة إنسانية أو قلب يحن إلى مناظري الجميلة  منهم  ال

إال أن ذلييك ومييع ذلييك ليييف فييي رأيييي ضييعفا  أو تيقيييرا ، فلييو دقينييا فييي األميير 
لوجدنا أن البيئات الحضرية المترفة التي تتيرع بالميادة، قلميا تلتفيت إليى ميا هيو 

ؤالء الشييعراء هييي بيئيية أبعييد ميين دائرتهييا الحسييية، فالبيئيية التييي كييان يعيشييها هيي
حضرية مادية، وهيذا ميا عرفنياي مين خيالل قراءتنيا لمجيالف األميراء التيي هيي 
ملتيى الشعراء، وكذلك مجالف اللهو والخمر الموزعة في كل مكيان التيي تبيرز 
القورة الحسية المؤثرة، وتخفي تحيت ضيبابها كيل ميا عيدا ذليك، وقيد بيين ابين 

سييابيه  واألولييى بنيا فييي هييذا الوقييت رشييق أن وقييف هييذا الزمييان يختليف عيين 
قييفات الخميير والييييان ومييا شيياكلهما ومييا كييان مناسييبا  لهمييا كييالكؤوف والينيياني 
واألباريق وتفاح التحييات، وباقيات الزهير إليى ميا البيد منيه مين قيفات الخيدود 
واليييدود والنهييود والوجييوي والشييعور والريييق والث ييور واألرداف والخقييور ثييم 

وبهذا التزم الشيعراء، ليذا فمين الظليم لهيم  (2)واليقور قفات الرياو والبرك 
 أن نطالبهم ب ير ما ألفوا، أو بما هو خارج عن قيم عقرهم وموازين شعرهم 

 

 

                        

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                                 

   192العرب في قيلية ص (1)
   276-279ص 2ابن رشيق ج  العمدة (2)
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 الثالثالفصل  

 الغزل
 

حظي ال زل بالميام األسينى بيين األغيراو التيي تناولهيا شيعراء قييلية ، 
احتفلوا به أيما احتفيال، وجعليوي المييدم عليى غييري، ولعيل ميا فيي مجيال البيئية ف

القيييلية ميين تييوفر مجييالف اللهييو، وتنييوع األجنيياف البشييرية ، مييا أثييرى هييذا 
ال رو ، فهو انعكاف لتليك البيئية التيي أتاحيت لهيذا الفين أن ينميو ويترعيرع ، 

هييو ميين أكثيير األغييراو  ويبتعييد قليييال  عيين طرييييه القيييليين التيليدييية ، فييال زل
تأثرا  بتلك الطريية القيلية  وهي االمتزاج مع الطبيعة والوقف الحربي اليذي 

 اشتهر به شعراء قيلية وكان ابن حمديف علما  له 

 وعند دراستنا لل زل في قيلية، نالحظ أنه كان يتجه اتجاهين 

جيون، عفيف ال يتناول األوقياف الحسيية، وال يتطيرق إليى عبيث أو م أحدهما:

وإفن كييان يتخييذ الشييكل التيليييدي المعييروف فييي سييمته وأسييلوبه ومعانيييه 
 وعناقري 

غييزل ميياجن يتكشييف العييورات، ويتتبييع المظيياهر الحسييية وينحييدر إلييى  ثانيهمااا:

ال لمان ففي األول ترسموا خطى التيليديين، وسياروا عليى دربهيم، فيأبو 
  (1)ويسائلهم الفضل الفهري على عادة الشعراء اليدامى يستوقف خليليه

 "ليلررررئ  مررررالئ  رررره يوضرم ررررملو التررررهانيا

 

 

 وأصررتحملو عرر  وصررلر األيتررة  نا يررا    

 وما كاك لئ صر   علرى الرتن اراعةل     

 

 فهرررررا أنرررررا ال ب ررررري    اررررريفن  مثانيرررررا  

 اعرررررى اى أيتابرررررا و رررررض ل  داا اررررره   

 

 وبلَّررررررر  مررررررررتا ا وأ  ُلررررررر   عانيرررررررا  

حيييث يترحييل أهييل بييل إن الشيياعر يييذهب فييي التيليييد إلييى أبعييد ميين ذلييك  
المحبوبيية كمييا كييان اليييدماء طلبييا للميياء والكييأل، وترحييل المحبوبيية معهييم، فييييف 

  (2)األمير أبو محمد جعفر بن الطيب الكلبي لوداعها بكلمات عذبة غزلة فييول

 مررا ال رر  بلرره  فررضا  كيه مرر  تررانئ   

 

 

 ا ي ررررررل  اللررررررَاءو بضيلررررررة  األهلرررررراكر  
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 مرررررا كيفرررررملو أيسررررر و للميفيرررررة  ثانيرررررا 

 

 ال ررررضاقو اررررو احل مررررااو الثررررانئفررررإ ا 

 بول رررررررهال لررررررر او اليرررررررواو بولرررررررهال اناررررررر  

 

 أجررررررضن دمررررررو   الل رررررري  ر برررررراهلم كر 

فيوم الفراق هو يوم الدموع والعزاء والعذاب، ولييف هيذا فييط ميا ترسيموي  
بل إن شؤون الحب عندهم أيضا  فيهيا دائميا  العيذول والرقييب والواشيي الحاسيد، 

يكون ذلك موجودا  في أشعارهم، وهيذا ميا أعلين عنيه  وقد ذكري اليدماء فالبد أن
أبو الحسن البلنوبي وجمع شؤون الحيب فيي خمسية داعييا كيل عاشيق أن ييوطن 

  (1)نفسه على األخذ بها وهي

 اال ُفل يورررررو  ل   ن   س ررررر و كرررررلًّ عاتررررر    

 

 

 علرررررررى  سرررررررة  م ح ثوث رررررررة  ب ت رررررررضاا 

ً  ومت يف ررررررره      ا يررررررر    وواص  كاتررررررر

 

ً   ودمرررررر   واكررررررف     و اررررررقاار مول رررررر

ومع ذلك فهيم ال يخيافون الرقييب أو العيذول، فمحميد بين الحسين اليرقيوبي  
  (2)يعلن في قراحة أن العيب كله في ال زل

 يسرر و اللرروا ل مررا  رره م  مرر  عرر الئ 

 

 

 توررررت ل    بررررئ وأنررررا عرررريفوه ا ال تررررتل    

 أارررهس  لرررئ ض رررلَّة مررريفه  غرررري اورررهن    

 

 و اومررررر   مقررررروسه مول رررررو ت أ"رررررى ميرررررلر

ِ  س سوررررم يف     اليفًّسررررو ال سررررأم   ملتررررت

 

 وال وي ِّ ال ِّتا ما اليفوسو م  عملئ

ًّل بررالتَالك مرر  نوسورركئ       سررأبى التترر

 

واللرررريب أ رررر  كررررلًّ اللرررريبر ال    

 الترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررَل 

 

 وم   لو فل  ه لوم و وعتت  كما سقول: لكه اتيلكه ولئ اتيلئ:

 وال رررررره  المرررررر  فيهررررررا فقلررررررمل لرررررر : 

 

 

 لرأ   رررض  مررر  اللأرررو ا سرررا اررر ا والمو  ررر 

 اترروَّ الضترريه واررت   رره غوسررملو ا ال    

 

 فاا ررليو اررتيلو انررئ اررالوي اوررتلئ    

إال أن عيون الرقيب تمنع زورة الحبييب، وليوال هيذا الرقييب الكاشيح لجياء  
  (2)يسعى من حبه على رأسه

 و"ي ررررررة مرررررر  عيرررررروك  غرررررررير غافلررررررة 

 

 

 لليفاررا   رره ووكلُلررمل للضاعررئ باليف ررا ر    

  هرررررملو  رررررو و ٍوااال علرررررى ترررررتف    

 

امررررا علررررى الو ج رررر   أاررررلى أو علررررى   

 الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررضأ ر
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وهم في غزلهم هذا يكتفون بالنظرة العجلى، وال يطمعيون بيأكثر مين وعيد 
شعراء الحيب العيذري اليذي قيدح  -رغم حياة قيلية الالهية  -باللياء، وكأنهم 

في أودية نجد والحجاز أيام العقر األميوي، فالشياعر يتمنيى وعيدا منهيا بالليياء 
  (1)لفت هذا الوعدحتى لو أخ

 صررررلئ مورررره ن  ال أو واعهسرررر  وأ"ل ررررئ    

 

 

 فقرره سرجاررى اآل  مرر  ت رر أ و الظماررا    

 ضرررماك  علرررى عييفيرررو  تلرررئ  وغيفامرررا  

 

 ضررماك  علررى عرري   أك متكيررا د مررا   

 لي   رررررهو  مرررررا أارررررُأا ا  مررررر  فإناهرررررا   

 

 يراترررةي صررر ت أٍملرررمل أك  م رررضاما  

حرى، وحضور طيفيه رغيم فأققى األماني وعد كاذب، والبكاء والزفرة ال 
غيابييه، وهجيير النييوم والرقيياد، والسييهاد والسيييم نتيجيية القييد والتيييه، هييذي هييي 
المعاني التي دارت في أشعارهم، فاللييل عنيدهم ليم يطيل كميا يتيوهم المتوهميون 

  (2)بل ان أشواقهم هي التي تجعله طويال  

 سقولررروك   رررال  الليارررلو جهررر ل ومل س  يرررل 

 

 

 م  ررررررولو ولكرررررر   أترررررروا ئ اليررررررو 

 ولئ أدمور  كرالق ضر متكيرو كثرضة     

 

 ونرررررررروا  ا ا نرررررررراا  ا لررررررررئًّ  ليررررررررلو  

ومع ذلك فإننا نجد البن الخياط غزال  رقييا  يبيين لنيا فييه كييف يحتيال لليياء  
الحبيب، فهو يتظاهر بالوقار والتدين، شركا يوقع به الحبييب، اليذي يخدعيه هيذا 

يتودد إلى محبوبته بكيالم معسيول المظهر ومع ذلك فهو يسري إلى حاجته ليال ، 
يلييين قييعبها، ثييم هييو يييدعو العاشيييين إلييى القييبر علييى هجيير الحبيييب، ومييداواة 
قسوته باللين واللطف، فالماء قد ينبجف من القخرة القيماء، وهيو إليى جانيب 
كونه درسا  للعشاق إال أنه يظهر قدرة الشاعر في السبك وحسين التيأني والرقية، 

  (2)وفي ذلك قوله

 س مليفرررررررو ال السرررررررلوِّ مكهالرررررررئ  ال 

 

 

 أنرررا م ررر   علمرررمل علرررى الترررضاار األوالر  

 اك كررررراك غررررررض و   ا الو رررررااو فإن رررررر    

 

كال يررر  س لتررر و ال القمررريرر و ررره 

 بلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئ

 

 نوسررررروأل ن رررررتملو بررررر  يتالرررررُة م لررررره  

 

 متلرررررود   ررررريفر  الترررررَالر األكحرررررلر 

 ولررررضلا مأابررررة  لتسررررملو هلررررا الررررهوجى     

 

 وُ   رررمل  بهرررا و رررضال ل افرررةي موررره "لئ
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ِ    أ  اضا كمرا م س رضا اليف رووا حلراج

 

 واليفرررررررا و برررررررن مرررررررهثاض ومَمارررررررلر   

  ِ  ولقرررررررره ملتاررررررررهنئ علررررررررى يررررررررضس 

 

 اتررررأأل مرررريفلاه ال الضاييرررر ر الس ل س ررررلر   

 م م رررر   س رررروكو عرررر  األكررررف  مثرررراا  و   

 

 ِررررررر  وحي وتوررررررر  عررررررر  انتأمارررررررلر 

 دااسررررررملو  س ررررررو مو   سرررررر ر م ل   ررررررئ   

 

 وال  ررررررل  و م ل    يرررررر  سورررررره انتحيِّررررررلر 

 بوليرررررررمل  بهررررررراجض  فاصرررررررت ض ُلررررررر و وا ا  

 

 فانرررراءو سيفررررتوض مرررر  صرررر اء  اُ يف رررره لر

وبتوفر الحانات والفتيات الذميات، فيد انتشير ال يزل بهيؤالء اليذميات، وقيد  
، فهيذا الفيييه عيسيى بين عبيدالمنعم القييلي وهم فيي هيذا اليلييبأدلى الفيهياء بيدل

  (1)ييول مت زال  في مسيحية

 مئسررررررا برررررر  األص ررررررُ ضر أنررررررته برررررره     

 

 

 مرررررريفكهو القامررررررلو لررررررئ وانيس ررررررت تيً

ً  ا رررررررررضو مرررررررر  سهرررررررررواكيهو     أملرررررررري

 

 ويرررررر ل   او ال دسرررررر  انسرررررريً    

 سررررا عليررررل  ال َّررررض ى  مرررر  غررررري ض رررريفى 

 

 وا ا اليرررررررررر   لتررررررررررال ف ررررررررررحيً

 كررررلًّ تررررئء  بلرررره مررررا أب ررررضمكه     

 

 مرر  صرريفوى  احلسرر ر ال عرري   ترريً

، فكييل الييزرق نهييؤالء الفتيييات الييذميات قييد سييبتهم بالشييعر األشييير، والعيييو 
 جمال سواهن قبيح 

ومع أن هذا ال زل يحكي حبا  من طرف واحد، ويقل فيي بعيو األحييان 
إلى الحوار الممتع اللطيف بيين المحيب ومحبوبتيه، إال أن هيذا الحيوار يبييى فيي 
إطيياري دون مشيياركة فعاليية ميين قبييل الطييرف اآلخيير وال يرتفييع فييي جملتييه إلييى 

ير مستخلص الدولية بين الحسين الكلبيي يحياور مستوى اليقة ال زلية، فهذا األم
  (2)محبوبته حوارا  ققيرا  فييول

  لرررررملو سومرررررال هلرررررا و ررررره أيرررررض ج ت     

 

 

  ولرررررةل ومرررررا  رررررهاا ان رررررو  عيفهرررررا  

 ُأتررررتهئ لررررو ملكررررملو أمررررضو  يتاررررى     

 

  مرررررررضو اآك فيرررررررو  هرررررررضا وأنهرررررررى 

 فتكررررمل  ثرررره  أعضض ررررمل  ثرررره  الررررمل:    

 

 "يفرررررررررت  ال حمتارررررررررة  مل أ"ويف هرررررررررا  

 مل  مل  رررررودا ب ورص رررررل   لرررررملو ارك أن ررررر  

 

 فررررانييفى مررررا عليررررو  لررررو ن ل ررررمل  م يفهررررا  
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فييالحوار هنييا بيلييت، وقالييت، وال يتعييدى اليييول والجييواب دون التعمييق فييي 
أسلوب حواري جدلي، وقد ينتيل الحوار بين العاشق ومعشوقته إلى الحوار بيين 
العاشييق وجوانحييه، فعلييي بيين حمييزة القيييلي يعطينييا درجيية متطييورة فييي ال ييزل 

  (1)يولفي

 عامترررررررررررررررررررملو  لررررررررررررررررررر   نأرررررررررررررررررررا 

 

 

 اأسررررررررررررررملو جسررررررررررررررمئ  رررررررررررررري 

 
 فرررررررررررررررألَا  الررررررررررررررر ان    رررررررررررررررضال  

 

 و رررررررررررررال كيفرررررررررررررمل  الضااررررررررررررروال  

 
 فقررررررررررررررررال  ضفررررررررررررررررى لقلرررررررررررررررر  

 

 برررررررررل أنرررررررررمل  كيفرررررررررمل  الرررررررررهالي    

 
 و لررررررررررررررررملو ك أررررررررررررررررا  يلررررررررررررررررا 

 

 مضكتمررررررررررررررررررررررررانئ  ترررررررررررررررررررررررري 

هييذا الحييوار العييذب الييذي يتحييول إلييى مشيياجرة لطيفيية بييين جييوانح الشيياعر  
ي قيلية، فالشاعر يعاتب قلبه لما رأى نحول يعطي دفعة جديدة لتطور ال زل ف

جسييمه، ولكيين اليلييب ينكيير التهميية ويلقيييها بييالطرف ملزمييا  إييياي الييذنب، فيييرد 
الطييرف التهميية إلييى اليلييب، وهنييا يضييج الشيياعر بهييذي المشاكسيية، ويأمرهمييا 

 بالتوقف عن هذا الشجار الذي أرداي قتيال  

ذلك يبيى حيث هو، ولكن  هذا األسلوب الحواري ينسج بداية التطور، ومع
أبا الياسم هاشم ابن يونف الكاتب ييترب مين األسيلوب اليققيي، ولكنيه يمسيه 
مسا  خفيفا  بحكاية ققة الحادثة التي لم يتعدد أشخاقها ، وإن ميا يكتفيي بشخقيه 

  (2)وطيف الزائرة ، وذلك في قوله

 أنَّررررررمل  بيفررررررا والليررررررلو اررررررود  وا ترررررر  

 

 

 مو الليفررررررررررا ااسامورررررررررر  ومواكتورررررررررر  

 وبرررررن ارررررواد  الليرررررل أبررررريل ماجررررره 

 

 ختررررضا لهسرررر  ارررراجهااو كواكتورررر  

 علرررى يرررن  نررراا  اللأي رررلو وانتتررر  اهلرررون   

 

 وأونررررر   متيفرررررا و وأويرررررب ااكتوررررر 

 ونررررا بررررها  يررررفو التخيلررررة  ارررراحممل   

 

 بوصررررل وال وصررررل  نرررر  اررررو  الترررر 

 ثه سواصل وصف ا   الليلة الِ   ااا ب حتة  يف احلتيتة: 

 م رررررضا بييفيفرررررا  وبتيفرررررا ونرررررااو احلررررر ِّ 

 

 

ودمرررر و اهلررررون سهمررررئ علررررى ا ررررهِّ     

 اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراكتو 

 

 أ أتليرررررررر   ررررررررواال و ررررررررو اال أضررررررررمًّ    

 

 وأعضضملو ع  داضا فلسرملو أعاموتر   
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 وفرررررراا   عيفرررررره  ال اررررررتال ب ض غ م رررررر  

 

ًو اررال تو    وكررلًّ ع رراء  اليف ررو ار فال ررت

ومييع ذلييك فهييو يتحييرز فييي الكلمييات المكشييوفة رغييم أنييه اسييتبدل الحبيبيية  
لخيال هو الذي زاري عندما هجع الناف حتى إذا طلع النهار هب مين بالطيف، فا

رقادي فلم يجد شيئا   وقد شاع في أدب هذي الفترة الحيديث عين الطييف والخييال، 
وسيبب  (1)ويظهر أن السبب في ذلك هيو توزييع األحبياب بيين إفريييية وقييلية 

ازدهيرت فيي آخر هو أن ال يزل فيي قييلية ظيل يعتميد المدرسية التيليديية التيي 
العقيير العباسييي، ولييم ينييزع إلييى القييور المبتذليية واأللفيياظ التييي يمجهييا الييذوق 
ييجر  سيار علييه القييليون فيي شيعرهم، فالهجياء قلييل عليى  السليم، وهيذا مينهِج س 
ألسنتهم، والتهتك والمجيون فلتيات لسيان، وهيم حتيى فيي ذكير أسيماء النسياء فيي 

وحيون بأسيماء معشيوقاتهم، وهيذا كيذاك، ال زل يعتمدون األسماء التيليدية وال يب
فذكر الطيف والت زل به وعدم التحرج أماميه مين ذكير بعيو األلفياظ والقيور 
الواضييحة نوعييا  مييا، إفنّمييا يرجييع إلييى هييذي الفلسييفة التييي اعتمييدوها فييي حييياتهم  
فاالكتفاء بالطيف وترقب زيارته هيو نيوع مين التنزييه لمحبوبياتهم، وهيذا محميد 

بييالزريق يتمنييى أن يييزوري طيفهييا، ولكيين ميين أييين لييه ذلييك بيين سييهل المعييروف 
  (2)والنوم ال يطرق بابه

 اأصررر و مرررا اارررت لمل علرررى نواارررا    

 

 

 فيوتررررررو أك سكرررررروك هلررررررا نرررررروالو  

 للرررررررررل  "ياُلهرررررررررا وا يف رررررررررا  رررررررررضوق    

 

 واررررررل مو  رررررره  ا ا  ررررررضق ا يررررررالو  

 وكيرررررررف سَوانرررررررئ  يرررررررف  بليرررررررل    

 

 ومرررررررا لليف رررررررو ار ال عررررررري   رررررررالو   

ين ة  مين النيوم ، لعيل فهو كيأبي الفضيل جعفي  ر بين البيرون القييلي يتمنيى سف
  (2)طيف الحبيب ييوم بواجب الزيارة فييضي بعو حيه عليه

 ولرررررررررروال أنرررررررررر  أيغ  ررررررررررئ ل ل لأررررررررررئ  

 

 

َ و ا  اُ يفررررررال    أيال  ررررررئ ال َّي ررررررف  مورررررر

 فأ   ررررئ مرررر    م ام ررررُو بلررررل  ي رررر ت    

 

 مقاصرررررض دونررررر  أسرررررها الضكرررررال    

 : (4) يف  ول اب  ا يايف الضبلئوللل م  أجود ما  يل ال ٍسااة ال 

  رررررضق  ا يرررررالو واررررراء  مرررررا ُ ضُ رررررا   

 

 

 أ"ررررررر   الضا ررررررراد  و"لَّرررررررف  اأُلاُ رررررررا   

 
                                                 

   12ابن حمديف القيلي )حياته من شعري( ص (1)
   212المحمدون من الشعراء وأشعارهم ص (2)
   17ص 1رب مالخريدة قسم شعراء ال  (2)
   122ص 1عنوان األريب ج (1)
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 عيفررررررها اررررررضا ضو لررررررو ن ثررررررملو بهررررررا   

 

 (1)ال صررررررررخضة  لتق َّل ررررررررمل  ُ لُقررررررررا  

 يررررررررر   صرررررررررليملو بررررررررر   واكتوموررررررررر    

 

 لررررررو مرررررر   ابكرررررره  يررررررضًّ  ن ُ قررررررا  

 وُلُقرررررررره  ص رررررررر  او ُلرررررررر و فأوا ررررررررل   

 

 ه   رررررررِ يضُ ررررررراُ ُلقرررررررال واث خ ررررررر   مو

 ولللأررررررررر  ارك  يل رررررررررملو لرررررررررئ علررررررررر      

 

  لرررررره الوترررررراة بق ررررررِ ي لق ررررررا   

 وأنررررررررا الررررررررضانو  رررررررر ِّ اررررررررايضة    

 

 (2)مرررررر ا  سررررررها  ب ت ر ررررررضاُا م لقررررررا   

فهو إذ يقور حبه هذا الذي لو أن أبكم عانى من حر وجدي لعاد له النطق،  
ييف، وتليك هذا التقوير األخاذ المعبر عن مكنونات قلب الشاعر في تشيويق لط

القورة لذلك الجمع من الوشاة وقد تحليوا حول بعضهم ييقون ققيته، تعطيي 
 انطباعا  بيدرة الشاعر على رسم عواطفه ونيلها إلينا في قورة محببة 

ودليييل اليييول بعفييتهم أنهييم ال يلتيييون الحبيييب ، بييل الطيييف هييو الييذي يييؤدي 
جا من ذكر بعو العبارات وتنفيسا عن الكبت  الذي يعانييه الشياعر، دوري، تحرُّ

واللياء ال يكون إال ليال  بعد نوم الخلي، والطيف يجفو تماما  كما تفعل المحبوبة، 
  (2)فهذا أبو الحسن البلنوبي يشكو جفاء الطيف بعد أن كان واقال  فييول

 أمل سررررررررررأكر لل أيررررررررررف أك سل  ررررررررررا  

 

 

 وأك س ررررررررررضوق  اهلررررررررررا  ه  انيرررررررررره ن  ا  

 ج رررررا بلرررررهما كررررراك لرررررئ واصررررر     

 

 ف عيفرررررررررها  مرررررررررا "لَّ رررررررررا  و"لأاررررررررر

هذي العفة التي تجل الحبييب عين الليياء بشخقيه، تقيل بهيم إليى أبعيد مين  
ذلك، فالعاشيان رغم الخليوة إال ان العفياف يبييى ثالثهميا، وهيذي القيورة العذبية 

  (1)العفيفة ينيلها لنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن األنقاري فييول

 ُأ" لرررررو بررررر   وأعرررررفا عيفررررر و كرررررأنيفائ    

 

 

 لهني ررررة  لسررررملو مرررر  عراررررا     ي رررر  ا  ا

 كانرررررررراء  ال سرررررررره  صررررررررا ه  سلترررررررر ًّ   

 

 همرررأأ وس رررهىو عررر  ل سررر   م ا  ررر    

وقييد تقييل هييذي الرقيية بييال زل فييي بعييو أحوالييه درجيية شييعر المخنثييين،  
ولنسييمع هييذي القيييحة المخنثيية التييي تقييدر عيين محمييد بيين الحسيين الطييوبي فييي 

                                                 

   انزعاجا  قليا (1)
   وداد ولطفا  مليا (2)
   12ص 1  العماد األقفهاني مخريدة قسم شعراء الم رب واألندلفال (2)
من نسخة مخطوطة بدار الكتب  219ص 1  ابن سعيد األندلسي جالم رب في حلى الم رب (1)

   2912المقرية رقم 
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  (1)دعوته الناف لسماع حديثه العجيب فييول

 اليفارررررا و لرررررئ يرررررهسث  ع يررررر و أسثوهرررررا

 

 

 وارررررو مسرررررتظضى  للمرررررضا غضسررررر و

 ٍاا  ال لي ُلررررررررررة  احملرررررررررراقر فلرررررررررراد ا    

 

 ليلرررررُة اليف   رررررف  يرررررن  ٍاا  احلتيررررر و

وإلى جانيب ذليك ال يزل العفييف نجيد ال يزل الحسيي الفياحب حييث ينطليق  
اللسييان بييال عيييال، فييي وقييف مكشييوف، وهييذا يبييدو فييي قييول علييي بيين بشييري 

  (2)الل وي

   انيهامررررررةي ا يفرررررره اسرررررر و ملكررررررت

 

 

 وغرررررررَالو سضنرررررررو و رررررررضى ميررررررري و

 ا رررررررا ميلرررررررو اليف رررررررو   فتل رررررررى  

 

 ناصرررررحيها مرررررا مررررررتهي  اليف رررررو و 

 إلى أن ييول مفتخرا  بعبثه  

 ال  س ررررررررو ا  هلررررررررواو فيرررررررر  بأبكررررررررا  

 

 

 ار يسرررررررراك  كررررررررأنه   الرررررررررمو و 

ويعجب ابن حمديف بهذا اللون، فيقيور لنيا ليلية حميراء، قضياها ميع فتياة  
ة، بعبييارات لييم ي لفهييا باإلشييارة واإليميياء بييل هييو لييم يخجييل ميين ذكرهييا رومييي

قريحة في وقف قارخ، مبينيا  فيهيا بعيو ميا شياع مين انحيالل فيي جوانيب 
  (2)هذا المجتمع فييول

 و اا   وا رررررررررر   بانسررررررررررو   اب ررررررررررمل  

 

 

 ب ُلت رررررملو بهرررررا انييفرررررى و ا رررررئ  التاميف رررررئ  

ٍو ن   رررررررررر       مويف ل م ررررررررررةأل هلررررررررررا ارع ررررررررررَا

 

 ل هررررررررا ال كررررررررلِّ فرررررررر تسو رررررررض ىو د 

  ررررو   مرررر  ملرررروو الررررض وا  ام ررررمل      

 

ًر ي   رررر ر   مررررهاف و فامكررررال عرررر  ُفررررت 

 ب خ ررررررررهِّ الل  فيرررررررر  الرررررررروادو ُغ اررررررررال    

 

 وغ  ررررر   مرررررا   بالضاماررررراكر ُكررررره كر   

ٍ بوررررررررروك    ف اُلرررررررررمل  بييفيفرررررررررا ي رررررررررض ل  

 

 بررررررر  اررررررريف  ايفررررررراو وال  ررررررر ِّ  

 وفاض رررررمل  ن   سوررررررها احلمررررررضاءو ميفهررررررا  

 

 ميفاررررررئ وارررررراُلمل  ن س ررررررى التي رررررراءو

وما أن يطرق الباب حتى نسمع الجواب من عيسى بين عبيدالمنعم القييلي  
الييذي يواجهنييا بيقيييدة ماجنيية إباحييية القييور، عارييية األلفيياظ، تزخيير بييالفحب 

                                                 

   129ص 1ريب  محمد النيفر جعنوان األ (1)
   229-221ص 2  اليفطي جنباي الرواة على أنباي النحاةإ (2)
   197ديوان ابن حمديف ص (2)



 169 

  (1)وتقور الجزئيات دون تحرج فييول

 سرررررررررررررررررريفلهو كررررررررررررررررررل  بالأرررررررررررررررررر ا

 

 

 سهررررررررررررررررروا  غرررررررررررررررررري مرررررررررررررررررَعج 

ًر      مرررررررررررر  لررررررررررررثه "ررررررررررررهت أصررررررررررررت

 

 وات رررررررررررررررررف  ثترررررررررررررررررض  أفلرررررررررررررررررجر

 هرررررررررررررررره مل ررررررررررررررررض  وعررررررررررررررررلِّ ن 

 

 وع  وررررررررررررررررره  موررررررررررررررررره ملرررررررررررررررررجر  

 مرررررررررررررررر  عوُكرررررررررررررررر   كأن هررررررررررررررررا  

 

 (2)ُ رررررررررررررررئًّ ارب رررررررررررررررايف  انرررررررررررررررها 

 وفو هررررررررررررررررررررررررررررا و تهررررررررررررررررررررررررررررا  

 

 مررررررررررررررر   مض ُكررررررررررررررر   و م رررررررررررررررو ل ج

 كيررررررررررل  علررررررررررى كيررررررررررلت كمررررررررررا    

 

ٍ و ًجررررررررررررا م س ررررررررررررح ج  (3)اوكلرررررررررررر   

 اىل أك سقول ملتمهال بلل ال وا اهلَلية: 

 (4)جيررررررررررر ل "   رررررررررررضال موخ ُ  رررررررررررا  

 

 

 

 ب ُكُ ررررررررررررررررررررررررررل  موض ج ررررررررررررررررررررررررررض  ر 

 ٍقِّ نرررررررررررررررررررررررررا  ر  كمثرررررررررررررررررررررررررلر 

 

 علررررررررررررررررى ْرررررررررررررررراا  أعررررررررررررررررض ر  

ولكن هذي القور الماجنة لم تشع كثيرا  في الشعر القييلي، واألمثلية عليى  
هذا النوع قليلة متفرقة، ال تمثل نهجا  بييدر ميا تمثيل نوعيا  مين االنفيالت أو ذليك 
األثر الذي تحدثه البيئة في بعو أشخاقيها، مميا ييؤدي إليى نيوع مين المفارقية 

 ي غير االتجاي القحيح واالنطالق ف

ويمتد هذا المجون وال زل المكشوف إلى نيوع أكثير سييوطا ، وأشيد فحشيا ، 
هو ال زل بالمذكر، وهو نوع عرف في المشرق ثم انتيل إلى الم رب، فهذا ابن 

  (9)رشيق ييول في معشوق له

 ومه هرررف  حيميررر   عررر  نظرررضر الررروان    

 

 

 غرررياكو اورركيف ى انلررو   ررمل   تاب رر     

 لررررررررئ  أك ا ررررررررت  فُأميتورررررررر و  أو مررررررررا ا 

 

 وال  ررررضو سضمورررر و مرررر  "رررر لر نقاب رررر  

 وضررررمموت  لل  رررره ار يتررررى ااررررتوا ت مل   

 

 مررررر  ثيرررررابئ بلرررررل   يررررر   ثياب ررررر 

 
                                                 

   21-22ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
 المدرج  الورق الذي تكتب فيه الرسائل   (2)
   حمار الوحشي  المسجح (2)
 مخطفا   ضامرا   (1)
   29يق صديوان ابن رش (9)
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 ِ  فلثمرررررملو "رررررًها ميفررررر  ضرررررض ا لررررروع

 

 وجل ل رررملو أ  رررئءو يضاارررا بضضرررا ب ررر    

ثم جاز هذا اللون من إفريييا إلى قيلية، وأقبح ال زل بالمذكر عليى قلتيه  
ميين ألييوان ال ييزل القيييلي، فييأبو الحسيين البلنييوبي ال يكتفييي بييذكر عشيييه  لونييا  

للساقي، بل هو يفتك به مجاهرة، ويفتخر بذلك معلنيا  أن  هيذا مين ملييح اليذنوب، 
  (1)فييول

 وارررررراق كمثررررررل التررررررَال الضب يرررررر   

 

 

 ب رررررري اللأحررررراه ب ررررري ه  القلرررررول   

 ج س رررررررررررررررض او ع لي ررررررررررررررر   ُفُقتل توررررررررررررررر و 

 

 ض يررررررررر مو  ررررررررراا ض ةل ال ج ررررررررروك ال

 فلمررررررررا موارررررررره  كررررررررف  الكررررررررضن 

 

 وأاررررها  لررررئ اورررركأضو  مرررر   ضسرررر   

 م ل   ل رررررررررملو  نترررررررررال ب تكرررررررررئ بررررررررر     

 

 ولكيف ررررررر و مررررررر  ملررررررريً الررررررر ًّنوول   

وقد أخقب ال زل بالمذكر في بيئة الخمر، وكان الساقي هو موضوع هيذا  
ال زل، خاقة وأن معظم السياة كانوا من النقارى، لذلك افتن الشعراء بهؤالء 

مان ويظهر أثر البيئة المسيحية جليا  في هذا اللون من ال زل الماجن، فتكثير ال ل
  (2)أسماء ال لمان النقارى في أشعارهم، فهذا شاعر ييول في قبي نقراني

َ نارررررررض  عقررررررره  ال رررررررلي   بيف ح رررررررض     ومو

 

 

 وأداا ي رررررررررو ل وتررررررررراي    اجنررررررررري 

ًر اللأيررررلر  ررررضةي نرررراار        ُيرررريف  " م رررره ا  

 

     يفررررررررهس فأ ررررررررااو  ررررررررض ة دنارررررررر 

 مت لررر   لررر وا السرررضن مررر  كأا ررر     

 

 جنرررره  سكرررروكو ارىل ال ررررتالر دلرررري   

وليم يتوقييف ذليك عنييد حيد ذكيير ال لمييان النقيارى، بييل إنهيم ذكييروا غلمانييا   
مسلمين، مما يدل على أن بعو السياة في تلك البيئة ربما كانوا من المسيلمين ، 

 ا  علييه بعيو القيفات وفي ذلك ييول أحيدهم مقيورا  فتيى اسيمه عبيدهللا، مسيب
  (2)األنثوية

 صورررررررروِّا  عتررررررررهواى مرررررررر  م س ررررررررُكة 

 

 

 وصرررررررروِّا  اليفاررررررررا و مرررررررر  ال ررررررررنر  

 أبه ع ررررررررررررررررررررر و اىي وارررررررررررررررررررررتحان   

 

 كمثررررررررل يرررررررروا ا يفاررررررررة  اللررررررررنر

 مه هرررررررفو القرررررررها ا ررررررريهو احلررررررررا 

 

 سكررررررررررادو سيفقررررررررررهًّ مرررررررررر  اللأررررررررررنر
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 ولييم يميينعهم مجييونهم ميين الت ييزل بهييؤالء ال لمييان بييرغم اللحييى والشييوارب
 التي نبتت في وجوهم، بل إفنهم زينوا الجدري في وجوههم رغم قبحه 

وقد انتشر هذا اللون بين بعو الشعراء ولم يسلم من ذلك بعيو المييرئين 
والفيهاء، فهذا محمد بن عبدهللا الميرئ النحوي  وكان من أهل اليرآن والتفسيير 

ابتليي بحيب فتيى والورع والتعفف له في النحو فهم قاف وفي الل ة قسم واف، 
من أبناء قواد قيلية فهام به وسيلب لبيه، وفييد إربيه، إليى أن نفيث اليدم قيدري، 
وكان يقنع فيه الشيعر طيول أياميه وميدة غراميه إليى أن فيارق دنيياي،     ومين 

  (1)شعري قوله

 ارررررر ا "يالررررررو ال ا  رررررروكر سلررررررولو   

 

 

 لرررو كررراك  ال ا سرررهر انلررر ال اولو   

 نسرررررا ارررررانال ممرررررا أ اارررررئ ال اهلرررررو  

 

ًو  ارررررل سررررررت ئ مررررر   ُلررررر   التررررر س

 غررراد ا م   ُغرررض ا  الرررضدن ومرررضُكت     

 

 ال ع  ررررررو  لررررررئ اال وفيرررررر  جررررررضولو  

وييييول منهييا مبينييا  مييا يعانيييه ميين آالم مبرحيية شيياكيا  همييه وتباريحييه لهييذا  
 المعشوق 

 لرررو عاس يف رررمل  عييفررراُو  ررر ال مررر  ُفمرررئ  

 

 

 كترررها ودملرررئ مررر  دمرررئ مسررر ولو

 قرررررررت للضأسرررررررمل  مقتررررررروالل ومل مرررررررض م 

 

 و لرررررمل  أنرررررئ مررررر  فمرررررئ مررررر بولو 

 سرررراوسً ُأنررررئ  رررره جضيررررملو ومررررا د ا وا   

 

ًو   أنررررررئ بأاررررررياى  ا  رررررروكر جررررررضس

فهذا الميرئ على علمه يهيم ب الم حبّيا  ييودي بيه إليى الهيالك، وفيي شيعري  
هذا نجد الهيام والوجد وفرط الحب إليى الحيد اليذي جعيل هيذا ال يالم يسيلب هيذا 

كأننا أميام مجنيون ال بليليى ولكين بالميذكر اليذي خليع الفييه الميرئ لبيه وعيليه،و
عليييه كييل قييفات األنوثيية، بييل إن التيبيييل عنييدهم ال يكييون إال بييالفم وهييذا ميين 
العجب، فمحمد بن الحسن الطوبي يت زل في غالم وقد عرضت له بفييه حيرارة 

  (2)فييول

  ررررررررررررررررالوا ب يررررررررررررررررُو يررررررررررررررررضااةأل  

 

 

 فل ترررررمل كيرررررف سكررررروك  اكرررررا

 
 واضرررررررررررررالو اسق رررررررررررررُو م  رررررررررررررئء 

 

 نرررررررررررررررياك  أ ررررررررررررررواا  اررررررررررررررواكا

وهيييم لشيييدة إعجيييابهم بالميييذكر يلبسيييون اليييييان لبييياف ال لميييان، فالفتييييات  
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ال الميات مر  ذكرهن في الشعر القيلي في إشارات، وكأنه البد مين ذليك، فميا 
ذكر في المشرق البد من ذكيري فيي الم يرب، وميا شياع هنياك يجيب أن يتطيرق 

  (1)يفالشعر إليه هنا، وفي ذلك ييول ابن حمد

 مررررررررر  كرررررررررلِّ اي ررررررررراء  غ مي رررررررررة    

 

 

 

 مول ت ررررررت    بالتو  رررررر ر ميفهررررررا الُقررررررو اا 

ومع هذي اللمح التي نجيدها إال أننيا ال نسيتطيع أن نبيالغ فنييول  بيأن ال يزل  
بال الميات قد وقل ما وقل إليه فيي المشيرق بيل ظيل لمحيا بسييطة ال تتعيدى 

  (2)إعجابه براققةالبيت من الشعر، كيول محمد بن الحسن الطوبي مبديا  

 اررررررررررررايضة  الررررررررررررضا  رر غ ميررررررررررررة  

 

 

 

 ميفهرررررررررا دوا رررررررررئ و ب هرررررررررا دا رررررررررئ   

ومن الجدير بالتنبيه عليه هو ما يطالعنا من هذا الشعر ال زلي اليذي يكيون  
الخطاب فيه للمذكر، مما قد يظن معه أنه داخل في نطاق هيذا الليون مين ال يزل 

ن خطياب الحبييب قيد ييأتي بالمذكر، وأغلب الظن أنيه لييف مين هيذا اليبييل، إذ أ
مذكرا  أو مؤنثا ، فالشاعر قد ينسج على هذا المنوال تظرفيا  أو تكنيية  ، وتمويهيا ، 
هذا من جانب، ومن جانب آخر نعلم أن الشعر ال زلي يقنع في معظميه لل نياء 
وي نيه رجيل أو اميرأة، والميرأة حيين ت نيي ترييد أن تعبير عميا تحسيه تجياي مين 

ر يقيينع الشييعر علييى لسييان المييرأة فييي خطيياب المييذكر، ت نييي لييه، فكييأن الشيياع
  (2)ومثال ذلك قول الفضل بن راشد

 مررررررررررررا للحتيرررررررررررر  ومررررررررررررا لررررررررررررئ   

 

 

 م هسرررررررررر  ن سررررررررررئ ومررررررررررا لررررررررررئ  

 أاسرررررررررررررررررررهو عيفررررررررررررررررررر  ارررررررررررررررررررلوا   

 

 فرررررررررإك برررررررررها لرررررررررئ برررررررررها لرررررررررئ  

 :(4)وميف   ول  "ض 

 وأغيررررره  رررررهول القرررررواار مه هرررررف   

 

 

 د عرررررانئ فلررررره ألترررررث ومل أختلَّرررررف   

 ييفررررر فلماررررا أارررررتم ض احلررررر ًّ بررررري  وب  

 

 وفيررررمل لرررر  باللهرررره  فيرررر   ومل س ررررف    

وميع ذلييك فيييد ظييل ال يزل التيليييدي بييالمرأة هييو البياب الييذي يلجييه الشييعراء  
ويبدعون فيه، فانتشر غزل عفييف امتياز بالسيهولة والعذوبية والرقية بخفية وزن 
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  (1)وسالسة تعبير، وكأنه وضع لل ناء ومنه قول عيسى بن عبدالمنعم القيلي

ً  اليف رررررررررررا ر    وجهرررررررررررا سرررررررررررا أملررررررررررر

 

 

 جررررررررراوٍا  ال احلسررررررررر  ي ررررررررره و    

 للت رررررررررررررر ر ميفررررررررررررررُو انل  رررررررررررررراى 

 

 سكررررررررررررررراد سور رررررررررررررررت  و  رررررررررررررررهاو   

  رررررررررره كرررررررررراك ُ ل رررررررررر   عيفررررررررررها    

 

 واآك أصرررررررررررررررررررررتً عيفررررررررررررررررررررره و  

 وكيفرررررررررررملو مررررررررررر   ترررررررررررلو يرررررررررررضثا  

 

 فهررررررررررا أنررررررررررا صررررررررررضاو ع ت رررررررررره و  

  (2)ونجد نفف هذا الشعر ال نائي في قول المشرف بن راشد 

 بثيفاسررررررررررررررررررررررررررراو اللررررررررررررررررررررررررررر ال  

 

 

 ال مو  ررررررررررررررل  فيررررررررررررررو عرررررررررررررر ابئ 

 كرررررررررر   اييمررررررررررا بررررررررررئ افيقررررررررررا   

 

 واجلرررررررررررررلر الوصرررررررررررررل  ثررررررررررررروابئ  

 ال ستض ن ررررررررررررررررررررررررررو صرررررررررررررررررررررررررر ا  

 

 وايتمرررررررررالئ ميفرررررررررو مرررررررررا برررررررررئ   

 فاألاررررررررررررررى بررررررررررررررن ضررررررررررررررلوعئ   

 

 وال ررررررررررررررريفى برررررررررررررررن ثيرررررررررررررررابئ 

والبن الخياط وابن حميديف وغييرهم مين شيعراء قييلية فيي هيذا الميذهب  
شييعر كثييير يعبيير عيين انطييالق الحييياة وتييدفق األنهييار فييي رقيية تعييذب إلييى حييد 

 االرتشاف 

ذا لييم تسييتطع البيئيية القيييلية أ ن تنييتج أدبييا  م ييايرا  فييي ألوانييه لييألدب فييي وإ
إفرييييا وميين ثييم المشييرق، فإنهيا اسييتطاعت فييي هييذا الليون ميين ال ييزل بطرييتهييا 
المتميييزة وذلييك بخلييع قييور الطبيعيية علييى المييرأة والمييزج الكامييل بينهمييا علييى 

 طريية التشبيه، أن تجعل له مذاقا  آخر ولونا  مختلفا  

حيا  إن استعارة أوقاف الطبيعة وخلعها على المرأة ليسيت ابتكيارا  قييليا  
ولكيينهم أتينييوي وأكثييروا منييه بحيييث أقييبح التييرادف بييين المييرأة والطبيعيية يمثييل 
الوحدة والترابط، فإذا حضرت إحيداهما فيي ذهين الشياعر تمثليت األخيرى عليى 

قيينوين متالزمييين،  الفييور، فتكيياد قييورتا المييزج بييين الطبيعيية والمييرأة تكونييان
فالمت زل ال يجيد إال قيور الطبيعية ينهيل منهيا فيي رسيم قيورة محبوبتيه، فيإذا 
ابتسييمت فالييياقوت والييدر يشييعان ميين ث رهييا، وإذا أسييفرت سييطعت كالشييمف 
المنيييرة، وهييذا كيييول ابيين اليطيياع مت ييزال  فييي محبوبتييه التييي اجتمييع فييي ث رهييا 

لشيدة بهائهيا، ووهيج  تيرد العييونالياقوت والدر، أميا طلعتهيا فهيي الشيمف التيي 
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  (1)ضوئها

 ا ا ابتسررررم مل  سومررررال يسررررتمل  ب ث ت ضراررررا

 

 

 مسو ال م  اليا وا   ره اوصِّرل مل  دا ا  

 واك ارررر ضا  عاسيفررررمل   ًسررررا مرررريفري ةل    

 

 مررررضدًّ عيرررروك  اليفرررراهضس  هلررررا ي ررررضن   

بل إن كل قفة في المرأة تيابلها أخرى من قفات مفردات الطبيعة، وهذا  
، بييية  بالظل، حيييا  إن اليييدماء وقييفوا المييرأةهييذا اللييون ميين ال ييز مييا تميييز بييه

، والمها، ولكن أ ن تست رق غزلهم وأوقافهم، فهذا لم يكن كميا ل، وال زاوالرئم
في الشعر القيلي، فنحن إذا قرأنا ميطوعية غزليية، فإننيا ال نجيد ذليك الوقيف 

ع أشيعة البيدر مين ال رائزي بيدر ما ندخل حديية تمتليئ فاكهية وأزهيارا ، وتسيط
  (2)فوق أشجارها كيول أحدهم

 الترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهاو ال أٍااار  

 

 

ٍونارررررررررررررررررررررررراا    والت رررررررررررررررررررررررر و ال 

 وكأنامررررررررررررررررا فيررررررررررررررررمل  اللتيررررررررررررررررر  

 

 او علررررررررررررررى م خ ررررررررررررررضل عرررررررررررررر اار   

وأييين مييا تني ييل نظرنييا فييي حديييية ال ييزل هييذي فييإن الشييييق والييورد واآلف  
  (2)والتفاح يطالعنا

 ُِرررررررررررررررررررررررهِّو     وم ايرررررررررررررررررررررررةأل 

 

 

 

 لررررررررررررر  وعييفرررررررررررررو نضجسرررررررررررررةأل  اب 

 واسقيررررررررررو مرررررررررر   يترررررررررر    هرررررررررروةأل   

 

 فوجهرررررررو لرررررررئ دعررررررروةأل كاملررررررر     

ولييم يتوقييف الشييعراء عنييد جانييب األخييذ ميين الطبيعييية، بييل إن اليلييب فييي  
التقوير والتشبيه قد أخذ من المرأة ليرسمها لوحة تشخيقية، فإذا أراد الشاعر 
وقف مفردات الطبيعة فال تلمع فيي ذهنيه إال قيور الميرأة، فالرمانية نهيد كميا 

  (1)ييول ابن اليطاع

 امانررررررة مثررررررل نهرررررره اللررررررام   الررررررضاسهر

 

 

 

 سَارررى بلررروك  وتررركل  غرررري مس ررر وا

وال يكتفييي شييعراء قيييلية بهييذا االمتييزاج بييين الطبيعيية والمييرأة، بييل هييم  
يدخلون عنقرا  ثالثا ، أال وهو قفات الحرب وآالتها وهذا يؤكد تأثير البيئة في 

ة والميرأة المختلفية الميذاق والحيرب التيي هذا اللون من الشعر، فالطبيعة الساحر
ال تهدأ من حول هذي الجزيرة، أثرت في غزلهم وتداخلت خيوطها فنسجت ثوب 

                                                 

   92ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   99نفف المقدر ص (2)
   99ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
   92ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)



 191 

 ال زل القيلي 

فالحديية السابية تحولت إلى أرو لمعركة، فيإذا ميا اشيتهى الشياعر قطيف 
، كمييا ييييول قييالبعييو ثمييار هييذي الحديييية ردتييه عيين غرضييه السيييوف والن

  (1)أحدهم

 واد  سلررررررررررررررررولو ال وجيفتيرررررررررررررررر     ُأاًّ

 

 

  ررررراا  مررررر  ال ررررر ادو ترررررو ال اليررررر     

 فرررررررررإ ا اوم رررررررررملو أجتيفيررررررررر   ثيفرررررررررانئ    

 

 عيف رررر و و رررر و السرررريوى  مرررر  موق ُلتيرررر     

إلى جانب هذا التمازج الثالثي بين المرأة والطبيعة والحرب ، فإن وقيف  
المفييردات بييين المعركيية والمييرأة كييان لييه مكييان فسيييح فييي شييعرهم ، فييأبو الفييتح 

  (2)لشامي ييولا

 ال الساررررررررررررررررررررررمهضاِّ مررررررررررررررررررررررراب  

 

 

 

 ممَّررررررررررررررر  أيي ررررررررررررررر ًّ وأعرررررررررررررررر و 

 اللرررررررررررررررروك والقررررررررررررررررها الضتيوررررررررررررررررر  

 

 

 ق و ضفيرررررررررررررررررررررر و ا  سضمرررررررررررررررررررررر  

  لرررررررررررررررر  لسررررررررررررررررههر حلاه رررررررررررررررر   

 

 غرررررررررررررررضا  ف يررررررررررررررر  سضتررررررررررررررر 

وإذا كان البد من كلمة أخيرة في هذا ال يرو، فهيي أن ال يزل فيي قييلية  
ل ييزل فييي كييل ميين وبييين ا -فييي قليييل أو كثييير  -قييد اتسييم بسييمات باعييدت بينييه 

المشييرق والم ييرب، فهييو غييزل تيليييدي حييواري يعتمييد الرقيية والسالسيية وكأنييه 
وضييع لل نيياء، وقييد امتييزج بأوقيياف الطبيعيية وامتزجييت بييه فحاكاهييا وحاكتييه، 
واستعار أوقاف الحيرب وآالتهيا، وظليت العفية أساسيه ونهجيه رغيم بعيو ميا 

احييية وقييور يطالعنييا ميين ميطوعييات تنسييج علييى منييوال ال ييزل المكشييوف بإب
 مبتذلة 

إلى جانب ما دخل إليها مما كان شائعا  في المشرق وانتيل إلى قيلية عبر 
الم رب من ال زل بالمذكر وال الميات  بجانب كل هذا فيد أثرت البيئة فيي هيذا 

 الفن وطبعته بطابعها فهو غزل قيلي رغم كل الظواهر 

 
 
 

                                                 

   299المحمدون من الشعراء وأشعارهم   اليفطي ص (1)
   119ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
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 الفصل الرابع

 اخلمريات
 

ا  عيين قدرتييه وتفوقييه، فهييو رشييعر الشيياعر تعبييي ليييد كييان ذكيير الخمييرة فييي
الميييدان الييذي يتسييابق فيييه الشييعراء، وققييب السييبق لميين ي ييرق فييي وقييفها 

 والتهالك عليها فيأتي بنعوت وأوقاف وتشبيهات لم يأت بها شاعر من قبل 

فكان شعراء الجاهليية وعليى رأسيهم األعشيى اليذي اسيتطاع أن يقيل إليى 
ن لكثييرة إدمانييه ومعاقرتييه لهييا، فهييو يسييرد لنييا المسييتوى اليققييي فييي هييذا الفيي

الحكاية من بدء ذهابهم للحان حتى خروجهم منه، فيقف الخمرة وما يحدث في 
مجلف الش رب بأسلوب حواري أحيانا  وقققي أحيانا  أخرى، بتشيويق لطييف، 
ولييم يييزد علييى ذلييك شييعراء الجاهلييية وظييل األميير علييى هييذا المنييوال حتييى جيياء 

فأكثر الشعراء من ذكرها، ولعل ذلك راجع إلى استيرار الحيياة العقر العباسي 
سياسيا  واجتماعيا ، وإلى ذلك الترف الذي ساد الحياة في ذليك العقير، فوقيفوا 
مجالسيها وقييفا  دقيييا  بكييل حيثياتيه وجزئياتييه، ووقيفوا الييييان والجيواري التييي 

اء الخمييرة تييرقص وت نييي أو تيييدم الخميير وال لمييان والسييياة  كييذلك كثييرت أسييم
ونعوتهييا، فميينهم ميين يسييميها بأثرهييا وميين يرجييع تسييميتها إلييى لونهييا أو محييل 
قناعتها أو قدمها، ثم يأتون على وقف فعلها في الشارب من دبيب يسري في 
العظام، ويطليون التشبيهات المختلفة والقور المتعيددة ألوانيي الشيرب واليدنان 

ركتها ولونها بعيد علّهيا بالمياء فليم وأمكنة التخمير، وأكثر انبهارهم يرجع إلى ح
يبق شاعر لم يتعاور هذا المعنى ويحاول أن يأتي بجديد في هذا المشيهد، وأظين 
ي رأف هييذا الفيين وقييف هييذا المشييهد وقييفا  بييديعا   أن أبييا نييواف إلييى جانييب عييدّف

  (1)مشخقا  حين قال

 ا ا جرررررررررررضن انررررررررررراءو ال جوانت هرررررررررررا

 

 

 اررررررري ج  ميفهرررررررا كررررررروام   الر رررررررت   

 ضب مل   ت ررررررررررر و موَاْررررررررررر فاضررررررررررر  

 

 ثرررررره ميفاا ررررررمل  م رررررررًّ عرررررر  ي ت رررررر     

 :(2)وأُ لو ميف   ول  

                                                 

   19ديوان أبي نواف ص (1)
   12نفف المقدر ص (2)
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َرج ررررررمل   م يف ررررررَو موا  لوهررررررا ميفهررررررا ا ا مو

 

 

َ و ا يفررررادل  مرررر  م ررررض    وأفيرررراء      نرررر

وقد ترسم شعراء قيلية طريية أبي نواف، فنجد تيلييدهم الظياهر لمعانييه،  
هيذي القيورة التيي تمليك فيم يفتنون في وقف لونها، وحين مزجها، ويولعيون ب

ألبابهم، فقيورة المياء وقيد خيالط الخمير وتفاعلهميا معيا  تكثير عنيدهم، فهيذا أبيو 
  (1)العرب القيلي ييول في هذا الميام فيجيد

 بكرررض ي   ررراك  ا ا مرررا انررراء وا لهرررا    

 

 

 أبرررها ليفرررا ٍبرررها ال ارررواة الت ررر   

 كرررادا م رررريو ن رررااا يرررن ناُفس رررها     

 

مرررر  لرررروال الرررررتاوي الررررِ صرررريت مل    

 احُلت رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 

فهذا الوقف الذي يجمع بين هذي القورة الحسية وتلك القيورة المعنويية 
هو وقف رائق، حيث يشبه مواقعة الماء للخمير واضيطرابها، تيارة بال ضيب، 
وتارة أخرى بالطير التي وقعت عليها الشباك، فانتفضت تريد االنطالق، قيور 

عليي الحسيين بين أحميد فييرى جميلة حيا  فيها تشخيص وحركة، أما الكاتيب أبيو 
أن الميياء إذا ميييا واقيييع الخميييرة فيييإن جوانيييب الكيييأف تكييياد تتقيييدع مييين الشيييرر 

  (2)المتقاعد منها

 وكرررررررأ ر مررررررر  انررررررراء   ضو ررررررررة    

 

 

 موررررررريفريو ليفرررررررا مثرررررررل  نررررررروار اليفاهررررررراا    

 متررررررررررره ا  وال وا ررررررررررر  ها  رررررررررررضةأل   

 

 مكررررررررررادو م ررررررررررهعها بالراررررررررررضاا 

 فحسررررررتوُو مرررررر  ع  رررررر   مررررررا م ررررررضا و  

 

 مررررررراء  ونررررررراا بترررررررأليف  مرررررررا برررررررن  

وقد انتشرت الدعوة لمعاقرة الخمرة وتناولها واالهتمام بها، إلى الحد اليذي  
يعلي من شأنها ويجعلها فوق غيرها، وهذي الدعوة، نجد قداها عنيد الكثيير مين 
شييعراء قيييلية، فهييذا ابيين الخييياط الربعييي يتمنييى لييو أ ن حكييم األرو تحييت يييدي 

  (2)ليمأل األرو كرما  فييول

 مول رررررُو األا ار م ح رررررمل  سرررررها   ولرررررو  ك 

 

 

 ُ ل ل رررررررملو كرررررررل  نتامهرررررررا كضمرررررررا

 
 :(4)واب  الق ا  سهعو اىل اص تايها ألنها على يه  ول  مرو الريخ صتيا

 فاصررررر أت ح ها اررررر فةل مرررررروي الريرررررر

 

 

    ا ا مرررررررا أصرررررررال  ميفرررررررا صرررررررتياا  

 
                                                 

   222ص 2الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   محمد النيفر  127ص 1عنوان األريب ج (2)
   29بي صشرح المختار من شعر بشار  شرح التجي (2)
   199رايات المبرزين وغايات المميزين  ابن سعيد األندلسي ص (1)
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، والمباكرة تكون مين أول اللييل وحتيى طليوع وهم كعادة غيرهم يباكرونها
  (1)فجر، كيول علي بن أبي البشرال

 ترررضبيفا مررر  غرررضول  الر رررم  ر  سرررال  

 

 

 مرلررررررررررلة اىل و رررررررررمل  ال لرررررررررو ر 

 
فا مضة كالررم  والررم  صر ضاء  واره سوللروك بوصرف ألوانهرا فهرئ صر ضاء          

 كالله .

 وصرررررر ضاء كالرررررررم ر متررررررهو ليفررررررا 

 

 

 مرررر  الكررررأ  ر ال االررررة  مسررررتهسض   

 
 وائ ْضاء كاأل حواك أو الت  ل:

 الكرررررررررررررأ  ر أ رررررررررررررال  فهرررررررررررررئ ال 

 

 

 (2)وارررررررررررررررررررئ  ال "ه س ررررررررررررررررررر   وادو 

وميين القييفات المطروقيية ابنيية الكييرم، وأم الحيييب وغيرهييا ميين األوقيياف  
التييي تبييين قييدم قيينعها، وقييد أولعييوا بهييا ووقييل بهييم التهتييك والمجييون إلييى حييد 
وقيييف الخمييير عنيييد مزجهيييا بالمييياء بنجيييوم المسيييجد، كميييا يييييول أبيييو الحسييين 

  (2)الطوبي

َر   مت ررض كأاررها  وصررهتاء كرراإلبضس

 

 

 مررر  اللأمررر  ال مثرررل الررررضا  انمررره د  

 كما يف  نروا الترها مر  يولر  االرة       

 

وفرررراا هليرررر و الررررروقر مرررر   لرررر      

 مكمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره 

 
 ا ا مرا ايتومهرا اايرة انرضء ُأم س رُكمل      

 

 بوهررررره ال  هرررررلت مررررر  اررررريفااا مررررروااد  

 واك نُاوُلت هررررررررا بررررررررانَا ر س رررررررره  ع ررررررررُ  

 

ٍ بررررره  مثرررررل الرررررهاالصر انسرررررضاد   هلرررررا 

 ا ا مررررا مترررررهان  سرررر و اللرررررنو أن ررررر    

 

 جنررواو لي  رري    ليح رر   ال ُأف رر ر م س رر  ه     

ومع أنه استطاع أن ييأتي بتشيبيهات رائيية حسيية ومعنويية إال أن الخيروج  
 عن الحد يحد من التبلف الجمالي 

أمييا أثرهييا الييذي يييدب فييي الجسييم، فييتييل الهمييوم، ويشييفي اليينفف بعييد قتلهييا 
ألوف في وقف الخميرة فييد طرقيه شيعراء قييلية وفيي ذليك بالماء هو معنى م
  (1)ييول ابن اليطاع

 تررررررررررررررررررضبمل داسا ررررررررررررررررررة ل ل ررررررررررررررررررر

 

 

 رررررررررررررررررررررررررهومووا ا   لتسررررررررررررررررررررررررت  

                                                  

   6ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
   99ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   97ص 1نفف المقدر م (2)
   91ص 1نفف المقدر م (1)
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 دب ررررررررررررررمل ُسررررررررررررررمئ فررررررررررررررأا د ا  

 

 امومررررررررررررررررررررررررر  وتررررررررررررررررررررررررر ت  

 ُ تل توهرررررررررررررررررررررررررررررررا ِرررررررررررررررررررررررررررررررَا    

 

 وبلرررررررررررررررررررررررررره  ا  تلرررررررررررررررررررررررررررت  

فالخمرة لديهم تذكر للهو والطيرب، فهيي رييح المسيك ولييف لهيا شيبيه فيي  
الشمف والذهب والتبر، هذي هي األوقاف التي يدورون حولها في الدنيا، وهي 

الخمر حتى الكأف أقابها ما أقاب الخمرة من دوران نفيف األوقياف حولهيا 
  (1)فهي

 سرررررا يتاررررر ا كرررررأ  برررررها فو هرررررا     

 

 

 يتابرررررررررةأل ٍارررررررررضاءو مرررررررررا مررررررررر ا و 

 أداااررررررا السررررررا ئ فررررررضد  ال وررررررحى   

 

 واجنابرررررررررمل الظلمررررررررراءو والتيهررررررررر و

 وا واع تررررروافقلرررررملو للر رررررض ل  انظرررررض  

 

 م  يس  ر   ر   وا ر ها كوكر و   

 
 :(2)وائ  يلة انيفظض كقول أبئ اللضل ال قلئ

 أبهررررى انيفرررراهض ال عرررري  وأيسرررريفها   

 

 

 كررأ و بكررفِّ ا"رريهر الررهلا اررحااار   

فالكأف أو الزجاجة إما مخروطة أو شفافة تبين عما فيها، وهي تشيع نيورا   
  (2)ييول الحسين بن أحمد وتلمع كالشمف، شفافة رقيية كالدمع، وفي ذلك

 سرررررا ترررررضابال مررررر  ا أرررررة  كالس رررررض ال   

 

 

 اايررررررررِ ال اامررررررررراف    وعرررررررر ابئ

 نررررررراولت  مرررررررا أارررررررأام  بكرررررررأ     

 

 كمررررررري  ونررررررروة  كالرررررررتال   

 صرراك  ميفهررا الَجارررا و مثررل  الرر ا صرررا     

 

 ررررر   مرررر  الرررروجيفتن تررررف اليفقررررال   

 فكرررررررأك  الَجرررررررا   دمررررررر و الت يفارررررررئ 

 

 وكرررررأك  انيرررررهاا   رررررضو الت رررررابئ   

 
 :(4)ول 

 وكرررررررأ   مرررررررر  انرررررررراء   ضو ررررررررة  

 

 

 مررررررريفريو هلرررررررا مثرررررررل نررررررروار اليفاهررررررراا   

هذا ميدان الخمرة لديهم، فلونها وقفاتها وأثرها هي التي تبهرهم، فييفيون  
عنييدها مييرددين لهييا دون أن يتيييدموا فييي ذلييك كثيييرا ، حتييى وقييف السيياقي أو 

 الساقية ال يزيدون على أكثر من وقفه بالجمال والحسن 
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 الررررررررررررررررضال  ارررررررررررررررراق  واررررررررررررررررقانا 

 

 

 

 (1)ماُلررررررررررررر و ال احليس ررررررررررررر ر نررررررررررررره 

وال تختلف أوقياف الشيعراء اآلخيرين لهيذا السياقي فهيو عنيد أبيي العيرب  
قاحب القوت الرخيم يسحر ألباب الشرب، وأما السياقية فميا فيي حسينها شيك 

المتعارف عليها التي يطليونها عليى تليك  وال تختلف قفاتها عن قفات الجمال
والرشياقة وفتيور اللخيط، وهيي عنيد ابين الخيياط تتشيابه ميع ال واني من  الهيف 
  (2)الساقي حيث ييول

 جه يفررررررررررا ب هررررررررررا صرررررررررر ضاء دواِّس ررررررررررةل   

 

 

 

 كأن هرررررررررررا ال التيرررررررررررمل    يفرررررررررررهسلو

 م س ررررررررل ى بهررررررررا اي رررررررراءو  هولررررررررةأل   

 

 كأن هررررررررررررا أايررررررررررررفو  ررررررررررررهولو

وقييد أولييع الشييعراء القيييليون بييالخمرة، إذ لييم يكييد يخييل شييعر شيياعر ميين  
جييالف الخميير واللهييو هييي ميييدانهم الييذي ينطليييون منييه إلييى ذكرهييا، وكانييت م

وقفها، فهذا ابن حمديف يقف لنا ليلة من تلك الليالي فيي مجليف مين مجيالف 
الخمر حول سياقية مياء والنيدامى متحلييون حولهيا، والمياء يحميل الخمير مين ييد 

  (2)الساقي للشارب، وهذا قمة اللهو في ظل الطبيعة الساحرة فييول

 مس رررررقى اليفارررررهام ى ِرررررهااا وارررررا ي ة  

 

 

 

ك وارررررال مررررر  ال رررررهتاء   اغيرررررُة   

 السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررك ضر

 
 سلرررررو او فيهرررررا كرررررلا جررررراا  كأن مرررررا   

 

 م   م    اول الرم  ال ج س ه  الت ره ار 

 ا ا   ررررررها  ميفاررررررا نررررررهمًيا ٍجاجررررررةأل 

 

 ميفاوهلرررررررا افقرررررررال بأ ل ررررررر   الل ر رررررررضر 

 فيررررررضلو ميفهرررررا اررررركضةل فيوليرررررهوا ا  

 

 ضااىل اايِ ااق  على يكم  م   

 جلليفرررا علرررى تورررض ل اللوقررراار ا رررم اع يفا   

 

 حلونررررال متيفايهررررا ال يررررواو برررر  تررررلضر 

 وارررررررا ييفا مررررررراًء سيفيرررررررلو بررررررر  سررررررره    

 

 ومررررضوب يف ا نرررااال م رررئءو بررر   رررضر   

ويكثيير ابيين حمييديف ميين وقييف هييذي المجييالف التييي يحييب وجودهييا بييين  
  (1)الحدائق الخضراء

 للأررررررررررررررر  د اًّ ع رررررررررررررررابة  نَلررررررررررررررروا 

 

 

 

 ال "و  رررررضابرررررن الضساررررراا  السررررر  

 ترررررررررررضبوا بكااررررررررررراا  موس رررررررررررتقةل  

 

 ت ررررررضبمل عقرررررروليهوهو بهررررررا ارررررركضا  

 
                                                 

   99ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
   297المختار من شعر بشار شرح التجيبي ص (2)
   172ديوان ابن حمديف ص (2)
   192ديوان ابن حمديف ص (1)
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 وكأنامررررررررا األ مررررررررااو ملررررررررثهو مرررررررر   

 

ٍوا رررررضا   أسرررررهن السرررررقاة  كواكترررررال 

 وكأنامررررررررا صوررررررررو او الق يفرررررررراكر و رررررررره 

 

 مولهرررررررررررمل اىل هلوامهرررررررررررا   رررررررررررضا  

 بررررريلو احلسررررراك و ُ   ررررر   ال عورررررضو     

 

 نأرررررررررا لرررررررررت   غ  ررررررررر ل يوم رررررررررضا   

جماعية ميين األقيدقاء، إذ ال يحلييو بيدونهم اللهييو  والشيرب ال يكيون إال فييي 
والمتعيية، والشييعراء إذا أرادوا التمتييع بوقييف الخميير واإلطاليية فالبييد ميين ذكيير 

الطوبي يقور كيف دبت الخميرة فيي  الندامى وتقوير حالتهم، فهذا أبو الحسن
رأسييه، ومييال السييكر بييرؤوف النييدامى، فيييام يمشييي وهييو يييدب فييوقهم دون أن 

  (1)طرييه فييوليستطيع بلو  

 والكررأ  ختررهعهه عرر ا و رره نرر اوا

 

 

 

 برررأن   غرررري مرررأموك علرررى التاُكرررو   

 يتررررى ا ا أ تلرررروا ميفهررررا ومررررال ب هررررره     

 

 أ"  الكضن ومهاعى كلًّ ممتسو 

 دب ت ررررملو أكررررتهو ال أن اا ررررهره  ررررهمئ    

 

 كررأن  بيرريفهه مرراص علررى احلس ررو   

الوقيييف وميييع ذليييك نسيييأل، أيييين النسييييج اليققيييي؟ بيييل أيييين الجيييدة فيييي  
والتشبيهات؟ مع أننا ال نجيد شياعرا  يخليو شيعري مين ذكير الخميرة حتيى الفيهياء 
وعلماء الدين، ال ندري، فالشعر الموجود بيين أييدينا ييؤدي قيورا  تيليديية، مين 
مباكرة الخمرة ووقفها باليدم وهي ميتولة وقاتلة، إلى جانب اهتمامهم بوقيفها 

ني، ووقييف السيياقيات والسييياة بعييد المييزج، ووقييف أدواتهييا ميين كييؤوف وقنييا
وال لميان ومكيان الخمير ومجالسيها، وهيم فيي كيل ذليك ليم ييأتوا بشييء جدييد إال 
باستخدام أوقاف الحرب وأدواتها في تشبيهاتهم وأوقافهم وكما رأينا فيذلك ليم 
ييقر على غرو بعينه، وإنما اسيت رق أغراضيهم كلهيا، وذليك بيالطبع يرجيع 

ي عاشيتها قييلية، فعاشيت فيي ذاكيرتهم وتيرددت إلى حياة الحرب المستمرة التي
على ألسنتهم، ولعل ابن حمديف هو الشاعر الوحيد الذي أفر  مكانيا  واسيعا  مين 
ديوانييه لهييذا الفيين، واسييتهل ميييدمات ققييائدي بييذكر الخمييرة، واسييتطاع أن يلييبف 
األوقاف والتشبيهات التيليدية ثوبا  جدييدا ، فيظيل ييليب القيفة مين شيكل آلخير 

بب لسبب، ويلون في كل ذلك ويشكل حتى يخرجهيا لنيا فيي قاليب جدييد، ومن س
فمثال  قفة اليدم التي هيي داللية جيودة الخميرة تعاورهيا الشيعراء مين قيديم، فميا 
تذكر الخمرة إال وترادفها هذي القيفة، وقيد تناولهيا شيعراء قييلية فهيذا سيليمان 

  (2)اإلطرابنشي ييول

 ووادسررررررررة مرررررررر  بيفرررررررراا  الكررررررررضوا  

 

 

 

 اليفحررررول  مررررضواو احُلق رررر   كسررررااا 
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 اُأا  أسرررررررها  الر رررررررض ل  مررررررر  ف  رررررررة 

 

 ف رررررراُغمل  أنررررررام ُلهوه  مرررررر    ا رررررر      

 
 :(1)وال ن   انليفى سقول األمري عتهاى ب  اليماك الكل 

 ث رررررررررو ا  ال دنِّهرررررررررا وهلرررررررررا ارررررررررهسض    

 

 

 

 

 ارررررهسضو ال حرررررلر مرررررا برررررن  اللأقرررررالر   

 وصاررررررررررر َّتها السررررررررررريفوك وا قتهرررررررررررا  

 

 الررررررضوالركمررررررا اق  اليفسرررررريه مرررررر    

ولكنهييا ظلييت حيييث هييي، فلمييا تناولهييا ابيين حمييديف زاد عليهييا وشييكل فيهييا  
بحيث نيرؤها فنشعر كأنه ييأتي بجدييد، فييليب هيذي القيفة فيي يدييه كييف يشياء 

( وهي لطول مكثها فيي (2)( وهي )تخبر عن عاد إرم(2))بنت الكرم أم أم الحيب
ا فييد أبليى الزميان جسيمها وهي أخيرا  ليدمه (1)الدن  مادرى خمارها عاقرها 

  (9)وظلت روحها وفي ذلك ييول

 ييررررررث أبلررررررى جسررررررم ها ال اويهررررررا  

 

 

 

َامررررررررراك ا يرررررررررهود     مرررررررررضًّ أساررررررررراار ال

وقييدرة ابيين حمييديف علييى التشييكيل واسييتنباط األوقيياف المشييابهة غيييير  
 المكررة تفردي في هذا المضمار عن غيري وص

ذليك، ولكينهم سياروا  هذا هو ميدان الخمرة لديهم، ال ندعي لهيم السيبق فيي
فييي نفييف الييدرب الييذي سييار عليييه ميين سييبيهم عشيييوا الخمييرة ودعييو لمعاقرتهييا، 

 وافتنوا في أوقافها في مزج مع الطبيعة ورموز الحرب 

 
 

                                                 

   77المختقر من الكتاب المنتخل ورقة  (1)
   16ديوان ابن حمديف ص (2)
   127نفف المقدر ص (2)
   16نفف المقدر ص (1)
   127نفف المقدر ص (9)
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 الفصل الخامس

 الرثاء
 

الرثيياء موضييوع بييارز فييي الشييعر القيييلي رغييم قليية النقييوص التييي بييين 
ن البكاء على الميت، وذكير قيفاته ومناقبيه أيدينا، ومع أننا نطالع رثاء  تيليديا  م

مييع ذكيير بكيياء مظيياهر الطبيعيية عليييه، وأدواتييه التييي كانييت تالزمييه فييي حياتييه، 
فالفارف تبكيه الخيل والدروع  والنقال، واألدييب تبكييه الكتيب واألقيالم، وميع 
ذلك، فإننا نجد أن للرثاء في قيلية مزية خاقة به، وخاقة بعد أن احتلت من 

رمان إذ أقبح المسلمون يحسون بضعفهم وقلتهم وإحاطة األعداء بهيم، قبل النو
فإذا ما مات أحدهم شعروا بنيقهم وزيادة أعدائهم فيشتد جيزعهم، وهيذا موقيف 
في حيييته رهيب، لذلك نجد فيي رثيائهم إليى جانيب العاطفية القيادقة ، التيرابط 

 واأللفة  

را  عين عاطفية نحيو والرثاء فيي الشيعر القييلي ك ييري إميا أن يكيون قياد
قريييب أو حبيييب، أو عيين مشيياركة طلبييا  لنيييل حاجيية، أو بييدافع المقييلحة كرثيياء 

 الحكام وأولى األمر 

وميين شييعراء الرثيياء محمييد بيين عيسييى الفييييه، وهييو شيياعر رقيييق حواشييي 
الكالم مكتمل الشاعرية، وشعري في المراثى جيد السبك رغم التيليد الظاهر فيه، 

أو فييي قييور الحييزن والمبال يية فيهييا، وذكيير أدوات ميين حيييث قييفات المرثييى، 
  (1)الحرب وبكائها لفيد قاحبها، ومن ذلك قوله

 بكت ررر  انررر اكئ انقضبررراا و  َّلرررمل

 

 

 

تررررررررركا مه ا ا  ميفررررررررر  أعرررررررررهممل 

 الضك  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 

ٍوواررا دمررال     مر ررمل  واررئ  بررن  اُ ي ررلر أب ض 

 

ٍواررررا جسررررمال وأاَليهررررا    ررررا  وأبض

 سررضةلوكررادا ارريوىو اهل يف رره  ميفرره قو ي   

 

 وأج انوها ميفرر ًّ عيفهرا لكرئ مويف  رى    

وبعد ذليك تظهير معانييه اإلسيالمية مين تبيدل سيرور العييد حزنيا ، حتيى أن  
  (2)المسجد لم ي ص بالمقلين كعادته فييول

                                                 

   12ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
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 أعرررراد  اررررضوا  الليرررره  يَنررررا ممامورررر     

 

 

 

 وموت رررررض او أمرررررض  فيررررر  يو ُلررررر و ن   رررررا  

 فمرررا ُأيررره  وافرررى ان رررلى ضرررًحى وال 

 

 ا  م  اما  عييفو  غم را دوجى أب ض

وبعد إيراد قور الحنين هذي وذكر مناقب الميت، ييأتي فيي النهايية اليوعظ  
والتسليم باليضاء والتعزي  ومن عادة اليدماء أن يضيربوا األمثيال فيي المراثيى 

وعلييى هييذا الميينهج يسييير شييعراء قيييلية،  (1)بييالملوك األعييزة واألمييم السييالفة 
هللا علييه السيالم وهيو المقيطفى وسييد البشير فالموت نهايية كيل حيي، ورسيول 

  (2)سار قبلهم على هذا الدرب ولم يخلّد، فلنتأف به

َ وا فرررإك  انررروا  يرررته  علرررى الررروان   ملررر

 

 

 

 مواال ب  اآجال ال الو مل ا  سق   ى

 وكرره أارروة  ال ان رر  ى وصررحاب     

 

 و يه مال   را  ثراا اوه  فق رى الُ ض ضرا    

عييزاء، وفيي أن المييوت حييتم علييى الييورى، ومييا وهنيا وبعييد أن يقييل إلييى ال 
علينا إال أن نتأسى بالرسول الكريم وأقحابه، كان عليه أن ينهى ققيدته ألنهيا 
الخاتميية الطبيعييية، ولكيين الشيياعر يييرى أمييرا  أهييم وأعظييم ميين التعزييية، وأوجييب 

  (2)لليول فييول

 لقرررره مرررراا فيرررر  عرررره ةأل أاًّ عرررره ة     

 

 

 

 

 
 

 سضضرررىليفرررا فلرررهميفا كرررل  عررريب  بررر      

 وأب ررااونا كانررمل مسررامى ُلرر و وُ رره  

 

 
 

 غها الكيرل  ميفرا  ضفير و اليرو ا   ره غي  را      

و ره كرراك  ررضال لرري   ست ررئ علررى   

 الق ن

 فأضحى على أ  ا    اليروا   ره أغ رى    

فأهمية الميت ال ترجع فيط إلى ما كان عليه من قيفات ورياسية، بييدر ميا  
وللشياعر محميد بين عيسيى هيذا  ترجع إليى شيدة حاجية الجزييرة إليى كيل رجيل،

مرثية أخرى ال تختلف في نهجها عن السابية في تقوير الحيزن والجيزع عليى 
  (1)فيد المرثى، ومنها ييول

َ  اللرررررَاءو وجرررررل  الرررررتنو وا رررررَ و  عررررر

 

 

 

 ويرررل  بررراليف  ر ميفررر  فررروق  مرررا مسررر و  

 سرررا عرررنو جرررودا برررهم   "ررررالر  ودا      

 

 فمرررررا عليرررررو  هلررررر ا الرررررضٍء ممتيفررررر و 

ثيرا  من الرثاء الذي وقيل إلينيا ييدور حيول ثيية الدولية يوسيف بين ونجد ك 

                                                 

   192ص 2العمدة  ابن رشيق ج (1)
   11ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
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عبدهللا بن الحسن الكلبي، فهذا محميد بين أحميد القييلي قياحب دييوان اإلنشياء 
  (1)بالجزيرة يرثى ثية الدولة بيقيدة جيدة النسج أولها

 ييفان ي ُو ما ي ئ  على الهاض س س ُلهو

 

 

 

 سقول فيها:

 و  يقا قرررالمأم رررل  بلرررن ال كرررض مرررها 

 

 

 

 مرر  الللرره ليسررمل عرر  هيفرروك  مرج ررهو  

 ا ا يررراك  ميفرررو احلرررنو مل موت ررر  ا يرررةأل  

 

 ومل سرررررهُف  احملتررررروا  عيف رررررُو موررررريف  ِّهو

 فخررر  يررر اال مررر  ف رررأة  انررروا  انامرررا   

 

 م سررررريو علررررى اث ررررض الرررر س  مقرررره موا    

 فلررو كرراك  لرروق  مرر  انرروا  ناجيررال     

 

 جنا  ال اىو  الرم خر ال اهِّ أع  هو

َ  علييفرررررررا أك مررررررر ب   االكرررررررال      سلررررررر

 

ًو انرررررررتمهو  وعادمويفرررررررا فيرررررررُو انرررررررهس

 ارررقى اى أاضرررال يلَّهرررا  ررر و سوارررف   

 

َ كر وكأافرررال جيرررودو وسسررر وه    مررر  انيررر

 وصررررررلى عليررررررر  اىي مرررررر  موت واِّررررررره    

 

 ميييفررررال هلررررا ال كررررل ف ررررل  مقررررهًّاو  

ائق، واليقيدة هنا ال تمثل عواطف الشاعر نحو األميير بييدر ميا تييرر حيي 
فييالموت إذا حييان لييم ت يين رقييية، ونحيين نسييير علييى أثيير ميين تيييدمنا وسييبينا إلييى 
الموت، ولو كان مخلوق ينجو من الموت لنجت الظباء التي تعتقيم فيي رؤوف 
الجبيال،وهو أخيييرا  يييدعو ليبيري بالسييييا، فهييذي الميطوعية المختييارة ميين اليقيييدة 

من ال تربطهم بهيم قيلة مين تمثل النهج الذي سار عليه شعراء الرثاء في رثاء 
نسيييب أو قرابييية أو محبييية، وهيييي ال تختليييف عييين ميطوعييية الفيييييه عيسيييى بييين 

التييي ييييول  ،التأسيييعبييدالمنعم القيييلي ميين حيييث األسييلوب واليينهج والتفجييع و
  (2)منها

 ج ررررل  ان ررررالو وجوررررلًّ اُ   رررر   أولرررر   

 

 

 

 فررررررراحلَك أ"رررررررضو مرررررررا مى وأوليررررررر   

 وميفها: 

 لورررررر وكررررررل وج رررررره  واك  جلَّررررررمل موا  

 

 

 

 ُفق رررهو اأُل"ررر ء اك فكَّرررض او ُأثكليررر  

 أبرررررا علرررررئِّ ابررررر  عت ررررره  اى اك  ب يفرررررا     

 

 عليررررررررو و ج رررررررررًها أدنرررررررررا  أُ تليررررررررر  
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 ال ال السضوا و ره أو دس رمل  مر   مر     

 

 ل ررراي  أو عرررهسه كيفرررمل  مك يليررر 

ُُرااكيه      كه صاي   نال مرا ستترئ 

 

 ع وا وكه م  اضوا كيفمل  مرم لي 

 يرراُو أْرره  رره كرراك اررل يوُو ال حم  

 

 و كررضو اليرروا بلرره انرروا أج م ليرر     

أما العاطفة القادقة والتعبير المتألم والشعور األكيد بيالحزن فهيو عنيد فييد  
، ولنسمع قول محمد بين الحسيين الفرنيي فيي رثياء أخييه حييث الناألقارب والخ

  (1)الشعور بالفيد يظهر في كل بيت من أبيات اليقيدة ومنها قوله

 قررررررهاو ال رررررر   نأررررررا أبررررررا ي  ررررررر  ف

 

 

 

 اأستررررررو  ررررررمل  أ ترررررراق ال ِّرررررر الر 

 وكيفرررمل  سرررها وا ررري  ئ عيفررره  ب  ررررئ  

 

 واوحمرررررئ عيفررررره  مور رررررت ضر الضِّمرررررالر   

 وال أاجررررررررو صرررررررر اًء مرررررررر  ٍمرررررررراك    

 

 سوت رررررررررًّ انررررررررضء  بانرررررررراء  القررررررررض الر   

 وكيرررف  و ررره  ُفُقررره او ل سررر   عي ررررئ   

 

 ل قرررره  أ"ررررئ وارررريل  لرررر  جيفررررايئ  

المعين والمسياعد، بيل فييد لذييد العييب وأقيبح  فبفيد الشاعر ألخيه فيد فيد 
كالطائر هيو جناحه ال ييوى على الطيران، فقورة الحزن هذي والتعبير عنها 
ال نجدها في مراثي الشعراء الذين يرثون أناسا ال تربطهم بهم قلة مين قرابية، 

ويتيذكر وقفية اليوداع التيي  فابن حمديف في رثائه لوالدي يشيعرنا بميرارة حزنيه،
در فيهييا وطنييه ووقفيية والييدي لوداعييه الييوداع األخييير حيييث اغتييرب كالهمييا غييا

   (2)فييول

 وايررررررررررررررملو اىل غيض ب ررررررررررررررة  مررررررررررررررض ة   

 

 

 

 

 واال  ارىل غيض ب ررررررررررررررررررة  ارررررررررررررررررراجي   

أما في رثائه لزوجته وابنتيه وعمتيه التيي هيي ابنية محميد جيدي ال كميا ظين  
لجيزع واألليم ، فهيو فيي رثائيه يظهير ا(2)الدكتور إحسان عباف بأنها أخت محمد

واإلحساف بال ربة التي تجرع مرارتها، فبموتهن فيد الحنان واالطمئنيان، وفييد 
األمل الذي كان يتشبث به، ومين هيذا النيوع اليذي يينم عين إحسياف قيادق بيألم 

  (1)المقاب رثاء أبي الحسن البلنوبي القيلي ألمه وفيها ييول
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 سررا أكررضا  األم هرراا  ال ررااضاا  ُلُقررره     

 

 

 

  لرررر  غلرررري ل دون رررر  اليفررررااو  أود ع ررررمل 

 برررري  وبييف ررررو  بلرررره  انرررررض ن علررررى   

 

  ررضل  انررَاار ومررا ترر أمل بررو  الررهاااو    

 مررر  كررراك خيتوضنرررئ والرررهااو جاملرررةأل    

 

 أك اأُلي ت ررررررررة ب ل رررررررره  اللررررررررنر  ثررررررررااو

 سرررا دارررضو أعظرررهو ترررئء  ارررهانئ أاررر ال   

 

  لييفرررررةأل لرررررو مل سررررره ا و  هلرررررا ثرررررااو  

 ٍةللررو كيفررمل  سررا داررضو مرر  سلقررى مترراا     

 

 أو  كرررراك سرررررهف و بانقررررهاار مقرررررهااو  

 ثيفرررراُو جرررريب  سررررثريو اليف ق رررر   مرررررتم ل      

 

 لكيف  ررررررر  لقيفرررررررا ا  أرررررررئ " أرررررررااو 

ويظهير الشيعور بييالجزع وفييد األميل فييي المراثيي التيي قيلييت عنيدما بييدأت  
الجزيرة تواجه احتالال  حييييا ، ففي مراثي ابن حميديف لييادة قييلية يظهير هيذا 

كيأن رثياء هيؤالء الييادة ميا هيو إال بدايية الحيزن الكبيير، الخوف على اليوطن، و
بداييية رثيياء الييوطن، وميين مراثييي ابيين حمييديف مرثييية قالهييا فييي اليائييد القيييلي 

  (1)الشريف الفهري علي بن أحمد القيلي ييول منها

 فقيرررل  لرررت  اآمرررالر أ"ُ ررر   ارررليكه   

 

 

 

 فقره ي س ررض  التحوررض الر ا لكررهو م ررهاا  

بعييد أن يعييدد قييفات المرثييي، ويبييين عيين مظيياهر فالشيياعر فييي ققيييدته  
الحزن التي عمت بموته، يظهر انفعاله نحو المرثى، فهو ابن بلدي المدافع عنها، 
ونحن نحف في هذا الرثاء بأن ابن حمديف يرى في هذا اليائد قفحة آماله، بل 
هو يمثله ويمثل ما يعتميل فيي نفسيه، فلميا ميات ميات األميل فيي قيدر الشياعر، 

ي هنا يقدر عن حب يكنه البن قيلية البار المدافع عنهيا، فيوافيـي الميدح فرثاؤ
 التي أرسلها محبة قافية، عادت ترثيه بحشاشات قلب محب 

 اثيتررررُو يَنررررال بررررالقواال الررررِ بهررررا    

 

 

 

 (2)مررره يتوُو وودثا فاعتقررره  لرررئ  الررروداا   

ويظهييير هيييذا الشيييعور بيلييية حيليييتهم وبإحساسيييهم الشيييديد بتناققيييهم عنيييدما  
خطف الموت أحدهم، من قيول ابين السوسيي يرثيي بعيو رؤسياء قييلية مين يت

ّبف الذي يلتيطه الحمام ، فييول   (2)المسلمين، فيشبه قلة المسلمين بالح 

ًّ علييفررررررا اك  ثررررررون ال بسرررررريُ ة      سلرررررر

 

 

 

واد  الررررررضدان عرررررر  ك لرررررر  الُقررررررت ل   

 والت س ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا
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 كررررأك ي مامررررال للح مرررراار  رررره  انرررر ن  

 

 لر سلق هررررا لق رررراألاوالر أاررررلر الُ   رررر

 فياٍاءو ما أنكى وسا يَك ما أبكرى  

 

 وسا داض ما أعهن وساموا مرا أا ر ى  

 عرررَاًء عرررَاًء  ررره حمرررا انرررواو  ت ُليفرررا      

 

 ملوكال كما ميحوك م  كيتو   " َّا

فالرثيياء هنييا سييماته التفجييع والحسييرة علييى ميين يمييوت، والشييعور باليليية  
آلخير يثيير اليليق واالضيطراب، والضعف مع الموت الذي يلتيطهم الواحد بعيد ا

ومييوت أحييدهم يعنييي نيقييان هييذي الجماعيية التييي تواجييه مقيييرها المظلييم بييين 
جماعييات حاقييدة تنتظيير الفرقيية لتيينيو عليييهم، فهييم ببعضييهم يستأنسييون، وإذا 

 غاب أحدهم ظهر شبح الخوف أمام عيونهم فجأة 

الجزيييرة ميين  ويطييرأ علييى هييذا ال ييرو بعييو الجمييود فيمييا يتعلييق بحكييام
النورمييان ورثييائهم، فبعييد أن كييان مييوت أمييير أو حيياكم يشيي ل الشييعراء، أقييبح 
موت الحاكم أو من يليه بعد احتالل الجزيرة ال يمثل خسارة، فالرثياء اليذي كيان 
يييدور حييول الملييك النورميياني يتميييز بالوقييف الييذي ي لييب علييى هييذي اليقييائد، 

ر في موقف ال يحسيد فانعدام القلة الشعورية بين الراثي والمرثي جعلت الشاع
عليه، وخاقية أن ميدانيه الفسييح المتمثيل باإليميان بالعيييدة اإلسيالمية ونظرتهيا 
إلى الحياة والموت، والبعث والحساب والجنة والنار، واليضاء واليدر، قد أغليق 
في وجه الشاعر، الختالف العييدة بين الراثي والمرثي، وهيذا ميا جعيل الشياعر 

لما يدور حوله، وكأنيه مكليف بيذلك، فجياءت ميراثيهم  يحشد في ققائدي أوقافا  
كقورة باهتة خالية من األلوان والظالل، ليف فيها من نفف الشاعر أو عاطفته 
سييوى أنهييا تنسييب إليييه، ومثييال ذلييك ققيييدة أبييي الضييوء سييراج فييي رثيياء ولييد 

  (1)روجار التي ييول في مطلعها

 بكررراء ومرررا اررررالمل  عيررروك وأجُ رررراكو   

 

 

 

  لرررول وأبرررهاكو  تررر وك ومرررا  ابرررمل   

 ثه سقول: 

 حليررررر   برررررأك  نتكرررررئ عليررررر  برررررأدمو    

 

 

 

 

 هلررررا ال مسرررريلر اُ ررررها دوا  وم ض جرررراكو 

ويعلق الدكتور إحسان عباف على هذا البيت والذي كتب بدل كلمة  نبكي   
 يِبجكى  فيال   فانظر كيف جعل الشاعر البكاء حيا  على سواي أميا هيو فيال شيأن 

وأعتييد أن الكلمية تيوحي بيذلك إذا كتبيت باليياء  (2)عيدي حييا  له بتنفيذ هذا اليذي ي
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المضمومة بدل النيون فيي أول الكلمية، وميع ذليك فلييف مين الضيروري للتيدليل 
على ضيعف العاطفية وفتورهيا ليدى الشياعر إثبيات عيدم ذكيري بكياءي علييه، فييد 
يييذكر الشيياعر ذلييك دون أن يكييون قييحيحا ، وإنمييا نفاقييا  ومييراءاة، ومييع ذلييك 

لشيياعر رغييم ضييعف العاطفيية فإنييه يسييتعمل اليينهج ذاتييه، فبعييد وقييف مظيياهر فا
الطبيعة التيي خبيت ونيقيت، واضيطربت األركيان وتقيدعت، فإنيه ينتييل إليى 
وقف أدواته المالزمة له، والتي فيدته فحزنيت علييه وبكتيه، ثيم ينهيي ققييدته 
بوقييف هييول ذلييك اليييوم، ومييا أقييابهم فيييه ميين حييزن أدى إلييى شييق اليلييوب ال 

  (1)الجيوب كما ييول

 وتورررررقَّمل   لرررررول  ال جيرررررول و ا ج ل رررررمل  

 

 

 

 ب  ب رررررلو واام   رررررمل  ن رررررو  وأ  اررررراكو 

 وكررانووا ب ليررت  ر اللَّه ررور بي ررال ْا مررال    

 

َ كر غض براكو   فلادوا واوه ال م ُلت   احلي

وهذا الرثاء ال يختلف من حيث األسلوب، وبعو القيور والعبيارات عين  
وإنما الخالف ييع بينهما في انعدام القلة بين الراثي والمرثيي، الرثاء التيليدي، 

 إلى جانب اختفاء القور والتعابير اإلسالمية، الختالف العييدتين 
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 الفصل السادس

 احلنني

أكثر ميا يظهير هيذا الليون عنيد الشيعراء اليذين غيادروا قييلية كيارهين أو 

بفييراق الييوطن كييأبي العييرب  مختييارين، ومييع أننييا نجييد بعضييهم لييم يشييعر بييداءة

  (1)القيلي الذي أل ى في سبيل آماله أهمية االنتساب للوطن في قوله

 ا ا كرراك أصررلئ مرر  مررضال  فكل هررا    

 

 

 

 بررررر دا وكرررررلًّ اللرررررانن  أ ررررراابئ   

ولكنه وبعد أن طال ت ربه أحف بالحنين يسيتبد بيه، ويشيدي إليى وطنيه وقيد  

ه من شهرة لم ينسه وطنه وأهله،  شعر أنه أخطأ في حق وطنه، وأن كل ما حيي

؟ حيييث فيتسيياءل هييل ميين عييودة إلييى الييوطن (2)فيويييت نزعيية الحنييين فييي نفسييه 

ييضي اللييالي الجميلية وتتحييق اآلميال، أم أن علييه التجميل بالقيبر؟ وفيي ذليك 

  (2)ييول

 واررل ال ضررمرير الرره ا ضر للقيررض ل  عررودةأل   

 

 

 

 فيفتيفررى كمررا كيف ررا أا ال رر و أعررودو 

 ضضررررررييفا الليررررررالئ كأن هرررررراليررررررالئ  مو 

 

 الييفررررررررا بإاررررررررهاء انييفررررررررى مرررررررررد دو   

ونزعية الحنييين ت لييب بييأبي الفضييل جعفيير بيين الطيييب القيييلي، وتسييتبد بييه  

  (1)فيشهد هللا على ما في قلبه من عظيم اشتياقه فييول

 عظررررررررررررره  اترررررررررررررتيا ئ واليفارررررررررررررون  

 

 

 

 أبررررررررررررمل  التررررررررررررهانئ والوصررررررررررررول 

 واى سللرررررررررررررررهو صرررررررررررررررهق  مرررررررررررررررا   

 

 ول ررررررررمل  ال ررررررررلو ر ومررررررررا ُأ رررررررر    

 عررررررررررررررررضوك  عامرررررررررررررررال فض رررررررررررررررةل   

 

 ايهرررررررراا  مررررررررا سترررررررر  الضاررررررررول 

وتقطبغ ققائد الشيعراء المهياجرين بهيذا الليون ال نيي بيالعواطف، حييث  
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  (1)يقرح به الشاعر عمر بن رحيق بيوله

 ن  سرررررئ  ررررر ًّ اىل أالرررررئ وأو  رررررانئ 

 

 

 

 وارررررل اأسرررررته حمتارررررا غرررررري  ييفاررررراكر   

 كررررانوا سقلرررر  ُأييارررراء وال كتررررها  

 

 وا وأيَانرررئنررراا مرررأجاج مررر  تررر    

 مرررا ضرررض  يرررن نرررأوا لرررو ودعررروا دن رررال  

 

 اا  احلواد   ال كفِّ األاى عاكر

َ  اصررر تااا لرررضوٍء   ررره دايرررملو بررر     عررر

 

 وبررراك  عيفارررئ ل وت رررو  الت ررري  ر ارررلوانى   

فهذا الزرء الذي أقيب به الشاعر لبعيدي عين وطنيه، هيو داء عيم الجمييع،  

ي البعيد عين عينيه، ويقيل أققيى فابن حمديف يستبد به الحنين والشوق إلى بلد

  (2)مداي حين ييول

 أيموثاليهرررررا ال "رررررا ضا كرررررلا اررررراعة    

 

 

 

 وأم ضا هلا ُ   رض الرهامو  السرواك    

 أيرررر ًّ يرررريفن  اليفيرررر   للمررررو  ر الأرررر ا 

 

 مت ررررررانئ غوانيرررررر  اليرررررر   جرررررروا بئ   

 ومررر  اررراا عررر  أا ا  ثرررون  لتوررر و بهرررا 

 

 م م يفرررررى لررررر  با سرررررهر أو ب رررررُة  سررررر      

 
 :(3)س  أن  ما ا و ا اال وٍاا   يف ب د  على التلهوسقسه اب  ْه

 وأي سورررررره مررررررااو  موررررررمل االأ وٍاانررررررئ   

 

 

 

 علررى بول رره    الرروادا الرر ا عيفرره  اآلو  

َا فيهررررا فررررواا        بررررأاار نترررراا اللرررر

 

 م ولو انيفاسا ال احلرضول ا ا صرالوا  

 
 :(4)وسرته ب  الروق ومي ًّ  احليفن وسيفادا  ا  ل

 سااو ُأوااررررررر لاال ي ت ررررررر ا ملرررررررو الررررررره

 

 

 

 وسررررا يتارررر ا ميفهررررا اارررروا  وأ رررر لو  

 وسررررررا يت رررررر ا ميفهررررررا ميفسًّرررررره ن حررررررة     

 

 م داسررررررر  أارررررررحاا  الييفرررررررا و صرررررررالو

 وسررررا يتارررر ا األييرررراءو مرررريفهه ويتارررر ا     

 

 م اصرررلو مررريفهه ال القتررروا وأو صرررالو 

 وسررررا يتارررر ا مررررا بيرررريفه ه  ررررولو ن و م ررررة     

 

 مويف ررررتاهو  ميفهررررا اىل احلر ررررضر أا رررروالو  
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رديد كلمة  حبّذا  يبيّفن ذليك الجيوى وتليك األمنيية التيي يشيعر ونشعر بأن ت

ح قلبيه نحيو  بقعوبة تحيييها، وفي الحييية ليد أبان الشياعر عين حيب عظييم بير 

 وطنه وذلك عندما يتمنى أن ينام بين أهله ولو كانت نومة الموت 

وعنيييدما غابيييت قييييلية لألبيييد، وعيييز الوقيييول إليهيييا، وأقيييبحت تحيييت 

سمع قوت الشعراء، ولم نحف بدموعهم إال تلك الدموع القادقة االحتالل، لم ن

  (1)الحارة دموع ابن حمديف التي أرسلها زفرات يائف محروم

    ِ  أعررررا لو د ع رررر  أي  ل رررر ر اللرررر ُة الأرررر

 

 

 

 ع هه او هلا م  أ ل ال رت ضر يابسرا  

 لقرررررهاا أاضرررررئ أك ملرررررود  ل ُقو م هرررررا   

 

 فسرراء ا  هييفررونئ ثرره  أصررتحملو سا  سررا 

لييم نجييد هييذا اللييون ميين رثيياء الممالييك الزائليية عنييد غييير ابيين حمييديف ميين و 

 شعراء قيلية لذلك سنمر عليه بالتفقيل في الفقل الخاص بابن حمديف 

أمييا غيييري ميين الشييعراء فلييم نسييمع قييدى لهييذي المأسيياة فييي أشييعارهم، وال 

ندري ليذلك سيببا ، فهيل ضياعت تليك األشيعار ميع ميا ضياع مين شيعرهم؟ أم أن 

الييوطن لييم يييؤثر فييي نفوسييهم ولييم يحييدث أثييري العميييق كمييا يييرى دكتييور ضييياع 

، يتجياوبوا ميع هيذي النكبية ؟ أغليب الظين أن بعيو الشيعراء ليم(2)إحسان عبياف

، إذا أن جيزءا  كبييرا  مين هيذا الشيعر فِيفيد، فليو ومع ذليك يظيل هيذا الحكيم جزئييا  

ميين سيييوط وقييلنا ألوضييح بمييا ال يييدع مجيياال  للشييك ليييف فيييط موقييف الشييعراء 

الوطن بل ومن زوايا أخيرى كثييرة اجتماعيية وسياسيية، وألعطانيا الييدرة عليى 

 الحكم على هذا الشعر بموضوعية وثية 
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 الفصل السابع

 اإلخوانيات
 

شيياع هييذا النييوع ميين الشييعر فييي قيييلية، واعتمييد السييهولة فييي األسييلوب، 
تيذار والعتياب والمعارضة فيي اليرد، وكانيت موضيوعات تراسيلهم تتضيمن االع

واالستشارة واإلجابة والتذكير واإلخبار والشكر، ولكنها تأتي في أبييات معيدودة 
أو ميطوعات ق يرة، ال تتجاوز في بعيو األحييان البيتيين مين الشيعر توضيح 

  (1)ال رو منها، ومن ذلك قول أبي الحسن الطوبي يعتذر عن ذنبه وييرُّ به

 اررررررررررت  أاررررررررررأ او فررررررررررأس  ا رررررررررررر   

 

 

 

 واعتررررررررررر ااا ررررررررررررضاان بررررررررررر ن  

 اررررررررررر َّ ثيفررررررررررراو عررررررررررر  ا  رررررررررررا   

 

 ء غيفررررررررررراو عيفِّرررررررررررئ وافتقرررررررررررااا  

 لرررررررررررررررو أك  غرررررررررررررررري ُو ااا برررررررررررررررئ   

 

 غررررررره اال لكررررررراك  برررررررُو انت رررررررااا

ويعاتييب أبييو سييليمان بيين هبيية هللا الكاتييب قييدييه أبييا الحسيين علييي بيين أبييي  
  (2)البشر على ابتعادي عنه فييول

 فررررهستوُو مررررا ارررر ا القلررررى والت يفارررر و   

 

 

 

 ئ ملتررررر وفرررررإك مررررروي  ا عتررررر  فرررررإنا

واك مكررررر  األ"رررررضن فلررررره  لرررررئ اىل   

 الضاضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 

 فررروداو لرررئ مررر  برررااد  انررراء أعررر لو   

 واك  اصررر تااا عيفرررُو صرررل   مضاموررر و  

 

 والارررررياما ال يرررررن  ن ل هرررررو ون للررررر و   

 :(3)فأجاب  علئ ب  أبئ الترض 

 وعيرررررو مرررر  علمررررئ بأناررررو متررررَلو    

 

 

 

 لقرررره نررررال  مرررر   اُو وجرررره  مرررر الو 

 اررررراعةووا ى مرررررا فاا رررررمل أمرررررضُو   

 

 

َ لو    ومررررا لررررئ عمررررا م ض م  ررررئ متَيرررر

 وانرررررئ علرررررى  رررررضل  انرررررَاار وبول ررررره        

 

 يليرررفو اترررتياق  لررري   سيفرررأن فيررر  لو  
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 فرررر  عرررريب  لررررئ اال بظللررررُو جيتيفررررى   

 

 وال هلررررررو لررررررئ اال بَنررررررهُو سقرررررره لو  

 ومررررا كرررراك  اال مررررا  قَّقررررملو علم رررر    

 

ًو  علررررى أنارررر  ميف رررر و اىل اللورررر  ار أجرررريف 

  ب ررررُو اأُل نولكيفيفاررررئ مرررر  بلرررره  ا ال 

 

ًو      يليررفو ضرريفى أم سررئ برر  ثورره  أيص ررت 

وهذا محمد بن سدوف يعاتب قدييا  له ويذكري بأيام اإلخاء السابية وكييف  
  (1)أجاز لنفسه أن يشيع عليه ما لم ييله فييول

 وكيفرررررمل  مضانرررررئ الرررررض ي  ا ليرررررل    

 

 

 

 وكيفررررررملو أااُو الررررررض ي   ا لرررررري 

 اىل أك   رررررررها ا ررررررررال اإل"ررررررررا  

 

 م هو   كثيترررررررررال م هررررررررري ء ف ررررررررري ض 

 مورررررررريو  علرررررررئ  الررررررر اا ُلررررررره  أ ل ررررررر و    

 

 و موس ررررررم لو  ا لرررررر   جرررررري ل ف رررررري 

 وارررررررررت    ررررررررره  لتوررررررررر و    هرررررررررال     

 

 أمرررررررررررا ال انرررررررررررضوءة  أالأ مُقررررررررررروال  

وقد يتحول هذا العتاب إلى لون قاف مين التأنييب والليوم الجيارح، كميا فيي  
  (2)قول عمار بن المنقور الكلبي في ابن عمه

 توررُو ارري ال أنت رريُو علررى اللررهن    هيفيف

 

 

 

 

 وما "لملو أنارئ أنت ريُو علرى ن   سرئ    

 وجهوت رررررررو أبترررررررئ افلرررررررةل وكضامرررررررةل 

 

 فأمسرريملو مقهررواال بقضب ررُو ال ي ررت  ر 

وقد تكون المراسلة اعتيذارا  عين اليييام بواجيب اجتمياعي أو الوفياء بوعيد،  
  (2)لطيفا  فييول فهذا أبو الحسن ابن أبي البشر يعتذر عن عدم زيارته، اعتذارا  

 كتترررررررمل  فهررررررر َّ ا  ا د د ا  جررررررروابئ  

 

 

 

 جللررمل  الضاضررى عيفاررئ مكرراك عتررابئ

 لرررره    كرررراك   ن تررررال أنارررر  مل أٍاكررررهو 

 

 ُلُ ق رررررها للقيررررراكه أت رررررهًّ ع ُقرررررال  

وكانت تتعدى مستوى الخالن والقحبة فتكون بين أحد الشيعراء واألميير،  

ة الكلبييي يييذكري بوعييد وعييدي إييياي وقييد بعييث أحييد الكتيياب إلييى األمييير ثييية الدوليي

  (1)ويستنجزي الوفاء

 انررررمل  مرررروىل اليفرررره ن ومرررروالا  لكرررر  

 

 

 

 اول  مررررررروىًل جيرررررررواو ال اأُليكررررررراار
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  رررره و ع رررره ا  اإلرنلرررراا  فررررأ ك بإجنررررا    

 

 ٍ مررررررا  رررررره وعررررررها مرررررر  ارنلرررررراا   

وقييد تكييون المراسييلة طلبييا  لحاجيية كمييا كييان ميين أميير الفييييه عيسييى بيين  

ا طلب استعارة كتاب من الشاعر أبي الضوء سراج بين عبدالمنعم القيلي عندم

  (1)أحمد بن رجاء الكاتب فكتب إليه ييول

 ليفررررررررا يررررررررا ر وأنررررررررمل  بهررررررررا م لررررررررئا   

 

 

 

 واأسررررررُو ال الس ررررررمالر بهررررررا علررررررئًّ   

 فرررررررإك واُفرررررررمل  فررررررر لو مرررررررا ُهيف يفارررررررا  

 

َاك ررررررئًّ     وأتررررررت  أا لرررررر و ال لررررررلو ال

 وارك سلتاُفهرررررررررا م يف ررررررررر   ُفقيرررررررررل  لرررررررررئ 

 

 لرررررلو الضاضرررررئًّ اىل مررررر  سويف سررررر و ال  

 فأجاب  أبو ال وء: 

 أال ان  اب ررررررمل  ف  رررررراء  ليفررررررا اُ  ررررررئا  

 

 

 

 وأعررررررى األعرررررن  القمورررررضو اني  رررررئًّ  

 ومرررررا "اب رررررمل  ِرررررا ترررررام مل  نو يرررررو     

 

 تررررررررررر ى غي أمهرررررررررررا جرررررررررررود  وااًّ  

 مررررر  ا ررررر  الررررر ا وافرررررى "ب ل ض مرررررا"   

 

 أعيسررررى ا ررررهو أا عيسررررى اليفت ررررئًّ   

 وكيرررف برررها   ومرررا أك يررراك  ي ر رررض    

 

 مررررواا  ارررر ا اُ ل رررر  ي ررررئًّ    وكررررل

 اوو س ررررررررررره ُو اول  " ررررررررررروااا  ض رررررررررررليف  

 

 غرررررررها وارررررررو الُقرررررررواًّ الُقس رررررررو ااًّ 

 أع رررررره ن ظررررررضال وج ررررررلا  سرررررر ر ُهرررررر ت 

 

 غتاسرررررا الر رررررول ست رررررهو لرررررو ا لرررررئًّ  

 أال "وررررررررررررررررر  اا ورد ادا ال ع يفرررررررررررررررررادا  

 

 أج ررررررره  صرررررررُ اء اا  لررررررر   ص ررررررر  ئًّ   

هيو مين أحسين المترسيلين وألبي الضوء هيذا مراسيالت ميع أبيي القيلت و 
  (2)على ما يذكر أبو القلت فييول

 ٍان ال الراررررررررل برررررررراب  اللميرررررررره   

 

 

 

 كما  ه تأن ال القضسل اب  ارانئ 

وقد تكون المراسلة ردا  على هدية أهيديت مين قيديق أو قرييب، أو شيكرا   
على قنيع، فهذا أمير من أمراء قيلية ينفذ ثلجا  إلى الكاتيب محميد بين الحسين 

بالرجيني في يوم قائظ شيديد الحير، فيكتيب إلييه ردا  عليى هيذي الهديية  المعروف
  (2)قائال  
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 أمررررررانى أ ررررررال  اىي عم ررررررضو لللولررررررى

 

 

 

 فأنمل  هلرا الٍُلرمل كالسرم  والت  رض     

 مرررر  الررررثلج مررررا داوسررررملو يررررض  ب بلررررئ  

 

 ب  وت يملو اليف    م  و ي رضر ال  ُكرض   

 مَجرررملو بررر  اايرررئ اللتيقرررة فاغتررره ا   

 

 الرم ر ما ٍج مل  القمض نت  ضاا ك

َ ارررررا    ف ٍلرررررمل سرررررا بررررره ا انلررررروو  وع

 

 غياثررال نررا س ح يررى برر  التررهوو واُ   ررض   

ومن المراسالت ما يكيون طلبيا  للنقييحة أو المشيورة فيي عميل ميا، حييث  
يكون المستشار على قدر مين الفهيم واليوعي، إليى جانيب تليك الثيية التيي يوليهيا 

ب طاهر بن محمد الرقباني الرأي والمشيورة مين المرسل إلى المرسل إليه، كطل
  (1)أحد اليضاة فبعث إليه قائال  

 أال أسهرررررا القاضرررررئ الضفيررررر و ميفررررررااو    

 

 

 

 وسررا وا هررال  ررهال ميفررايُف الكواكرر   

    ِ  أغرررث  برررضأا ميفررررُو س رررضر و كررررض ب

 

 ويوررررل  موح س رررريفال برررري  وبررررن اليفوا رررر  

فكتيب ابين رشييق  وقد شارك المهاجرون إلى قيلية فيي هيذي المراسيالت، 
  (2)عند وقوله إلى مازر رسالة إلى قدييه ابن القبا 

ولم تيتقر المراسيلة عليى اإلخيوان داخيل قييلية بيل تعيدتها إليى خارجهيا 
كميييا فييييي رد عليييي بيييين جعفييير القيييييلي عليييى الييييوزير يوسيييف بيييين حسييييداي 

  (2)بسرقسطة

ارضة ، وميله إلى اإليجاز، واعتماد المعوالمالحظ على هذا الشعر بساطته
متضيمنا  لعواطيف  في اإلجابة والرد، فالجواب يكون مين البحير واليروي نفسيه،

، وإكبارهم بعضهم بعضا ، ونجد فييه لونيا  مين الميديح فيي حالية اخيتالف مرسليه
درجييية المتراسيييلين، وميييع ذليييك ليييم تقيييل هيييذي اإلخوانييييات إليييى حيييد التجوييييد، 

ارضية الحييييية، التيي واالهتمام بها مين حييث القيياغة، ورفعهيا إليى مييام المع
يظهر فيها واضحا، التنافف والتباري والمماحكة الفكريية، بيل ظليت تجيري فيي 
نطاق الشكوى واالعتذار والعتياب والشيكر، بالميطوعية القي يرة التيي ال تتسيع 
للجدل ومناظرة العيول، في إطار محدود حيث لم تتعيد ال يرو اليذي قيليت مين 

 أجله 

يييات والرسييائل، مييا كتبييه ابيين حمييديف فييي وأجييود مييا وجييدناي فييي اإلخوان

                                                 

   171ص 2نباي النحاة جإنباي الرواة على أ (1)
   91ص 1الخريدة قسم شعراء ال رب م (2)
   127أخبار وتراجم اندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي ص (2)
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رسائله للمعتمد بن عباد، والبن عمته أبي الحسن ابين أبيي اليدار القييلي، وفيي 
، وقيد اسيتمدت الرسيائل وهيذا الفين باليذات مين (1)رسائله ألمية بين أبيي القيلت

قييدرة ابيين حمييديف تطييورا  واتسيياعا  وحركيية وتعبيييرا ،  وعلييى يديييه بل ييت هييذي 
ومن رسيائله تليك التيي بعيث بهيا إليى  (2)رجات األقالة واليوة الرسائل أعلى د

  (2)المعتمد بن عباد في سجنه بأغمات ييول فيها

 ج ررررض ن بررررُو ج رررره  برررراالكضاا ع ثوررررواو    

 

 

 

 وجررررراا  ٍمررررراك  كيفرررررمل  ميفررررر  مو رررررريو    

 لقه أصتحمل  بيلو الظيتا ال غمودارا  

 

 اناثرررال لت رررض و  ال  رررضل  وارررئ   كرررواو    

 ن ال أك أكرررره ونررررا ايلررررت ه واليفارررره   

 

 و يل ق رررررررلو اضرررررررون مررررررريفكهو وثرررررررتريو  

 افلررررملو ل سررررانئ بالقيام ررررة   رررره أمررررمل    

 

 أال فرررررانظضوا اررررر ا ا ترررررال مسرررررري

وهذا الشعر الذي يعبر فيه ابن حمديف عن عواطفيه الحيارة نحيو المعتميد،  

وتلك المشاركة الوجدانيية لألسيير األميير، وهيذا التقيوير البيديع لتليك المقييبة 

عتمييد، كييان إجابيية ميين ابيين حمييديف علييى رسييالة بعييث بهييا إليييه التييي حلييت بالم

  (1)المعتمد من سجنه ييول منها

 غضسررررررر   برررررررأاار انترررررررضبن أارررررررريو 

 

 

 

 ارررررريتكئ عليرررررر   ميفرررررر   واررررررضسضو  

والبن حمديف مراسالت مع أبي القلت ومنها رسالة بعيث بهيا إلييه يييول  

  (9)منها

 ولو أك مر  عظمرئ سضاعرئ ومر  دمرئ     

 

 

 

 

 ها اىل  ه   ض ارئ مهادا وم  جل

 و"ا ترررررملو باللليررررراء  ل ظرررررُا ميفقأحرررررا   

 

 (6)و" أ مل بالظلماء أجيفحُة الررم  

ومنهيا يتضيح أسيلوب تلييك الرسيائل اإلخوانيية وميا تتضييمنه مين ثنياء علييى  

                                                 

  هو األديب الحكيم أبو القلت أمية بن عبدالعزيز بن أبي القلت أمية ابن أبي القلت (1)
وسكن ث ر اإلسكندرية، وله  األندلسي وأمية هذا على ما يرويه العماد  من أهل الم رب،

تقانيف حسنة على أسلوب كتاب اليتيمة للثعالبي، وله ديوان شعر، كله منيح، قحيح السبك، 
 وقد عاب إلى نهاية العيد الثالث من اليرن السادف  

   216العرب في قيلية ص (2)
   269ديوان ابن حمديف ص (2)
   269نفف المقدر ص (1)
   171ص 2م رب واألندلف مالخريدة قسم شعراء ال (9)
  ولو أن عظمي من يراعي  وتخريج الخريدة أقوب   992ورد في الديوان ص (6)
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  (1)المرسل إليه، فابن حمديف يثني على شعر وخط أبي القلت فييول

َا  نرررررررراهضا  كررررررررأنائ  ال اوا  أينرررررررر

 

 

 

 عررررر  احلررررر ِّ  جليرررررل ملانيررررر  سرررررهقا 

 (2)فقلررمل  سرر  ميفرر  "ررض ابرر  موقلررة  

 

 وفل  على مسلئ ال  ايُة مر   ير ا  

 و"   ررررمل عليرررر  عررررن  ا ررررح ض  م رررريت    

 

 ف رري ضا ملوسرر ا لرر   سررُة الكيضاررئ    

وفي إجابة ابن أبي القلت البن حمديف، نجد ميابلة في المعياني واأللفياظ  
  (2)عري فييولبعد أن يضمنها ثناء  ييابل ثناء ابن حمديف على ش

ومل مهررررره  جنرررررون الرررررضولر ميفررررر  اىل 

 األاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى

 

 

 

 
 

 ولك  ن خمل الضول  ال مسك ر الضام ر 

َ كر جيره ا  بواكرف     وما ا و ضة باحُل

 

 
 

َ كر حم ررول برر  ياجرر و الرررم ر     مرر  انيرر

ٍ ج رل األكيفراى  يترىا  لأترمل        اضن 

 

 
 

 مهاملررررررر  برررررررالضِّاا ال موض بهرررررررا اليرررررررت ر  

ًو ا يفرررررول       عليلرررررةل مترررررضا بهرررررا اسررررر

 

 
 

 فتتلررررررث أن ررررررا   احليرررررراة اىل الرررررريف    ر

 بأبرررره  مرررر  "ررررضت ول  رررر   مررررهاعيا    

 

 
 

 برررها احلسررر  ال ملرررو ال اعرررة وال لرررض ر

 وال نهاسة ااالت  ستن ملااضت  لضاالة اب  ْهس  فيقول: 

 وارررررررا اناررررررر  عااضرررررررت  ال اوس رررررررة    

 

 

 

 كملتم  ن ي ل الكواك  براللَّم  ر 

تيي بعيث بهيا إليى ابين عمتيه أبيي الحسين عليي بين ومن بديع رسائله تلك ال 
حسين ابن أبي الدار القيلي، والتي ضيمنها رثياء عمتيه ورثياء ابنيه  وفيي هيذي 
الرسائل، تقور للحياة والموت، وفيها التعيزي والتأسيي، والحكمية والموعظية، 

ألهليه،  إلى جانب تلك العواطيف الحيارة التيي يبعيث بهيا زفيرات تعبير عين حبيه
  (1)له في رثاء عمته، وكتب بها إلى ابن عمته أولهاومن ذلك قو

 " ررال الضٍاسررا انارر  جلررل اُ   رر    

 

 

 

 

 
 

 وا رررل هو انيفاسرررا كا هسل رررة  ال احُلرررض ل    

 مضسررره مررر  األسررراا كرررف  صورررضوفها 

 

 
 

 أميفتقررررل   ت رررر و األفرررراعئ عرررر  اللأس رررر     

                                                  

   172ص 2الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
استوزري الخلفاء العباسيون  292ابن ميلة   هو أبو علي محمد بن علي ولد في ب داد سنة  (2)

ابن ميلة خاقة بخطه وقد نيله من الوضع  اشتهر 226وتوفي في سجن محمد بن رائق سنة 
 الكوفي  

   179ص 2الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   21ديوان ابن حمديف ص (1)
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 وملقى انيفاسا وارئ ال ُغرضا انيفرى   

 

 
 

 ض احُلررر ِّوكررره أج رررل  لل أي رررض ال م ل ُقررر   

 ميفرراو ا  كررلًّ اليفاررا ر عماررا س رريتهه     

 

 
 

 وارره  مرر  اٍاسررا داررضاه ا ررُلهو الل   رر       

 بكرررأ ر أبييفرررا  دا  تورررض بويفا الأررر ا     

 

 
 

 م م   اكض  انرو ا  سرا لرو مر  ترضل      
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 الفصل الثامن

 الشعر االجتماعي
 

تجاهات، فجميال البيئية، ، يرى فيها شتى االةالناظر لحياة قيلية االجتماعي
واختالف األجناف، فيهما الدعوة إلى اللذة واللهو، وهذي أدت إليى معارضية مين 
جانب المتدينين والزهاد، فنشأ من ذلك اتجاهان  اتجاي يرى الحياة فرقة تنتهيز 
في اللهو والمتعة، وأخر ينيضه ويحذر منه، ويدعو إليى الزهيد والتيشيف، ومين 

جتماعي في وقف مجالف اللهو وال ناء، وشعر الزهد، خاللهما تمثل الشعر اال
 ونيد بعو المظاهر االجتماعية 

-1 - 

وكان في جمال الطبيعة التي وهبته قيلية، إلى جانب الحياة المترفية التيي 
عاشتها حواضيرها، واحتفالهيا بالموسيييى والشيعر وال نياء واليرقص دعيوة إليى 

أوقات السمر، وقد سجل لنا الشعر  اتخاذ مجالف اللهو الرتشاف المتعة، وقضاء
كثييرا  مين قيور هييذي المجيالف وميا كييان ييدور فيهيا، ميين غنياء ورقيص، ولهييو 

 ومجون 

وال نيياء رديييف الشييعر، عليييه يحيييا وبييه يوجييد، وقييد تبييين لنييا ميين خييالل 
أشييعارهم أن مجييالف ال نيياء كانييت منتشييرة، وييييوم بال نيياء م نييية وفييي أغلييب 

ار ال ناء في قيلية  ابن مكيي لتخقييص بياب لهيم األحيان م ن، وليد دفع انتش
في كتابه  تثييف اللسيان  سيماي بياب أهيل السيماع، وقيد تعيرو فييه ألخطيائهم، 
ومن خالل ذلك ييورد لنيا أمثلية مميا كيان ي نيى فيي تليك المجيالف، والظياهر أن 
أغانيهم كانت تعتمد على أشعار أهل المشرق أحيانا ، فنجد غنياء لهيم مين أشيعار 

ن الخطيم، وابن الرومي، وذي الِرمية، وعبيد بنيي الحسيحاف، كيذلك نجيد قيف ب
  (1)أشعارا  لمجنون ليلى تِ نى ومنها

 أسررررررا ج ت ُلررررررئ  نلمرررررراك  برررررراى "لأيررررررا   

 

 

 

  ضسرر   ال ررتا خيليررر الررئ  نسرريموها   

 
 وم  تلض  يل ب  ملمض ال  ول :

 و رررررالوا سرررررا  يرررررلو: أمرررررى أ"وارررررا    

 

 

 

 فقلررملو: أمررى احلتيرر و أ"ررو احلتيرر      

 
                                                 

 تثييف اللسان  ابن مكي الباب األربعون  باب غلط أهل السماع    (1)
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 بقلرررررر  أك نَلررررررمل  جتررررررال ي س ررررررمى 

 

 وأك ناارررررررت مل  بثيفرررررررُة مررررررر   ضسررررررر  

 كذلك نجدهم ي نون من أشعار البحتري والمتنبي وغيرهم من الشعراء  

والمالحيظ عليى هيذي األخطيياء التيي نبيه عليهيا ابيين مكيي، أنهيا إنميا جيياءت 
 لتناسب الحال والميام والموسييى، ونحن نرى في وقتنا الحاضر بعو ما ي يري
أهل ال ناء والموسييى من كلمات في اليقيدة ألنها ال تناسب الزميان أو المكيان 

فيي أنهيم يجعليون  (1)أو االنسياب الموسييي  وهذا ما نستشفه من قيول ابين مكيي
 مكان لفظة  طلهِ  لفظة  حله  في بيت الشعر اليائل 

َ اُل  لأرررررر  اليفررررررهن    ونررررررا نَليفررررررا ميفرررررر

 

 

 

 أنيقررررال وبسررررتانا مرررر  اليفرررروا ياليررررا  

 
 وسقولوك "نسيه ال تا" وال وال " ضس  ال تا" وال بيمل الرلض القا ل:

 وهلررررررررا ال ال رررررررر اد  صرررررررره   مقرررررررريه

 

 

 

 مثررررل صرررره ر الَجررررا  لرررري   سررررضسه   

 يستبد لونها بيولهم  ولها في الفؤاد حب مييم   

وهييذي العبييارات والكلمييات التييي يقييححها ابيين مكييي، ال تيييع فييي ظنييي فييي 
 وافية ال ناء، ومناسبة الموسييى دائرة ال لط بيدر ما تجيء لم

فال ناء بدأ بيقائد اليدامى، وخاقة ال زلية منها، ثم بيدأ الشيعراء النتشيار 
هييذا اللييون ينظمييون بعييو اليقييائد الخفيفيية، ليت نييى بهييا الم نييون، ونجييد فييي 
الخريدة ما يدل على أن بعو الميطوعات ال زلية قد وضيعت لل نياء، مين ذليك 

عن شعر محمد بن عيسى الفيييه، وليه فيي ال يزل وي نيى  قول العماد األقفهاني
  (2)به

 مرررررررررررروالا  سررررررررررررا نرررررررررررروا   لرررررررررررر    

 

 

 

 ونررررررررررررررررو ا كررررررررررررررررلِّ القلررررررررررررررررول 

 أمرررررررررررا مرررررررررررضن مرررررررررررا ُسرررررررررررمئ    

 

 مرررررررررررررررر  ا َّررررررررررررررررة  وتررررررررررررررررحول   

 ومررررررررررررررررررا بررررررررررررررررررها"لر  لرررررررررررررررررر ر  

 

 مرررررررررررررررر  لوعررررررررررررررررة  ووجيرررررررررررررررر    

ِ ل ررررررررررررررررمل  ب و صرررررررررررررررررلئ     فلرررررررررررررررره 

 

 ولررررررررررري  لرررررررررررئ مررررررررررر   نرررررررررررول  

 فرررررررررررراك  س كيرررررررررررر   لررررررررررررئ    ن رررررررررررر     

 

 فأنرررررررررررررررمل  فيررررررررررررررر   يسررررررررررررررري   

فييي الشييعر القيييلي نجييد كثيييرا  ميين األشييعار الخفيفيية التييي تقييلح لل نيياء، و 
 حيث رقة األلفاظ، وسهولة األوزان، ووقف لواعج المحبين 

                                                 

   291تثييف اللسان  ابن مكي ص (1)
   29-26ص 1ألقفهاني مالخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف  العماد ا (2)
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ونستطيع من خالل هذي األشعار أن نتعيرف عليى بعيو اآلالت الموسيييية 
التي كانوا يستعملونها في مقاحبة ال ناء، فمعظمهيا يتكيون مين اآلالت الوتريية 

خييية واإليياعييية، ونستشييف ذلييك ميين قييول ابيين حمييديف واقييفا  لنييا مجلييف والنف
طرب، فيذكر بعو اآلالت الموسييية التيي كانيت موجيودة آنيذاك، ومنهيا العيود 

  (1)والمزمار والطار فييول

 وعررررررررررررهنا اىل االررررررررررررة  أ  ُلل ررررررررررررمل   

 

 

 

 علرررررررى  ي وررررررر   التررررررراك أومااارررررررا   

 ن ررررررى م ل رررررروي اللررررررهو فيهررررررا اهلمرررررروا   

 

 اا ارررررررررررررررامثرررررررررررررررواو فيقترررررررررررررررلو ثوا 

 و ررررره اررررركيف مل  يضكررررراا  األارررررى  

 

  يررررررررررررراك  ُ رررررررررررررضاوي أوماااررررررررررررررا  

 فهررررررررر ا ملررررررررران و لرررررررررئ عودارررررررررا    

 

 وملررررررررررررررو مقتاررررررررررررررلو مَماااررررررررررررررا

 واا  رررررررررررررة  ُلُقُ رررررررررررررمل  اج لرررررررررررررها   

 

 يسررررررررال  سرررررررره  ن ُقررررررررض ا   اا اررررررررا 

وفييي هييذا الوقييف يتبييين لنييا أن الموسيييييين هييم فييي بعييو األحيييان ميين  
 لمزمار النساء، فهذي تعزف على العود وتلك تنف  في ا

وينتشيير ال نيياء ومجالسييه، ويتقييدى لهييذا الفيين أنيياف ال يملكييون مييؤهالت 
ال ناء، مين قيوت حسين وشيكل ميبيول، فكيانوا بيذلك عرضية للهجيوم واليتهجم 
عليييهم ميين قبييل بعييو الشييعراء، فكثيير ذمهييم، وتقييدى لهييم الشيياعر االجتميياعي 

  (2)محمد بن الحسن الطوبي، فيال يتندر في م ن ويذمه

 متيف ررررررررررررررررررررى ومترررررررررررررررررررر ت لررررررررررررررررررررو

 

 

 

 

 لرررررررررررررررررو صررررررررررررررررروم ي  ر ُلموت رررررررررررررررررا 

 ارررررررررررررررررضلو ا لقرررررررررررررررررة غرررررررررررررررررث   

 

 سيفحررررررررررررررررررررررمل اآ اك  تررررررررررررررررررررررا 

 وسترررررررررررررررررر  مررررررررررررررررررا أتررررررررررررررررررتها و 

 

 ال ستيفارررررررررررررررررئ مرررررررررررررررررا أاد مرررررررررررررررررا 

 كلأمرررررررررررا  رررررررررررال  ا رررررررررررر ل  لرررررررررررر   

 

 ررررررررررمل ا رايرررررررررئ لرررررررررو اررررررررركتا 

وتتكرر هذي القورة، قورة الم ني الثييل المرفيوو قيوتا  وشيكال  عنيد  
  (2)في وقف أحدهم أبي الحسن ابن أبي البشر البلنوبي فييول

 وليفرررررررررررررررررررا موت ررررررررررررررررررر ت ال سرررررررررررررررررررَا

 

 

 

 

 لو س تيظيفرررررررررررررررا مرررررررررررررررا س لرررررررررررررررلو   

 

                                                 

   192دبوان ابن حمديف ص (1)
   69ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
   12ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
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 ص ررررررررررررررررررُلف  وميرررررررررررررررررر  ٍا رررررررررررررررررره 

 

 (2)وم م حًّرررررررررررررررررررررلو (1)و م ت ظ رررررررررررررررررررررضوا 

 غيف ررررررررررررررررررررررررررررى ث قرررررررررررررررررررررررررررري   أواال 

 

 واررررررررررررررررررررررررو الث قيررررررررررررررررررررررررلو األولو

وليف معنى هذا أن كل الم نين، كانوا في نفف الدرجية مين قيبح القيوت،  
وي ميين قييوت حسيين، وبالتييالي نييالوا بييل إن بعضييهم نييال رتبيية عالييية، لمييا منحيي

رضاء النياف، وميدح الشيعراء، كميا نجيد ذليك مين وقيف أحيد الم نيين بيدرتيه 
  (2)على طرد الهموم كما في قول أحدهم

 ا ا غيفررررررررررى  سَسررررررررررل اهلرررررررررره  عيفاررررررررررا 

 

 

 

 

 وسأمييفررررررررررا ِررررررررررا نهرررررررررروا و عيفرررررررررر  

 لرررررررر  و مررررررررض س الرررررررر  كررررررررل ارررررررره 

 

 برررررررررورمض  فررررررررراهلموا م رررررررررضًّ عيفررررررررر    

ال ا ا ال ر  امسر     ةاحلس  التليفوبئ ال مت  بل  داجة افيلوال  لو أس ال  ول أبو  

 :(4)الق اص

 نيفتررهكيهو مرر  يال يفررا كررل  مررا كانررا     

 

 

 

 

 فما كاك  اضثا دونكه عراد  اع  نرا  

 ُهُلُليف رررررا  كرررررهر الرررررضاالر ن ررررريفل هو لررررر اةي   

 

مرررر  اللرررريبر صررررضىو الررررهاض فيهررررا 

 ميفاارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانا

 

 وعااض ررريفا الُق أررراص سلرررضاو ا رررح ض     

 

 ق َّرراص "رره نال واي سررانا  وناايررُو بال

 ا ا  اان ررررررررررررمل  أومرررررررررررراا و نتمام رررررررررررر    

 

 ُهُلل مل  وارك  ُله  م ر ض ل  الضاال  اكضانا

والمالحظ أننا ال نجد ذما  للم نيات في شعرهم، حيث انقب النيد كله على  
لى تميز أقواتهن عن أقوات الرجال من الم نيين، وال ندري هل يرجع ذلك إ

؟ ومع ذلك فإننا نجد الكثيير ا يتيبلون أقواتهن على عالتهاانو؟ أم أنهم كالرجال
مما يدل عليى وجيود تليك الم نييات الالتيي نلين االستحسيان ال لقيوتهن اليرخيم 

  (9)فيط، بل لجمالهن كذلك، حيث ييول أحدهم

 اي رررررراءو سك ييفررررررا انيررررررهااو غيفاىاررررررا 

 

 

 

 

 و اليهرررررررررا التًّ رررررررررالو والضحيانرررررررررا  

 ل فرررررإ ا ب رررررض او بوجهرهرررررا مل أنتقررررر    

 

 وا ا متيف رررررررررررمل مل أٍل  اررررررررررركضانا 

 

                                                 

 التبظرم  العجب   (1)
   التكلف  التمحل (2)
   97ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
   9يوان أبي الحسن البلنوي( ورقة شعر القيلي الجزء من د (1)
   112المختقر من الكتاب المنتحل من الدرة الخطيرة ألبي إسحاق بن أغلب ورقة  (9)
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* * * 

والرقص يتبعه ال ناء ويرتبط به، وقد انتشير نيوع مين اليرقص فيي قييلية 
ييال له  الرقص التعبيري أو اإليمائي، فالراققة ت ني رققا ، أو ترقص غناء، 
فحركييات يييديها ورجليهييا، ورأسييها وعيونهييا، وقييدها وخقييرها، كلهييا تييرقص 

ة وشدة الوجد، والشوق والعتاب، والشكوى مين الهجيران وت ني وتعبر عن اللهف
والدعوة للياء المحبوب، كل ذلك بإيماءاتها وحركاتها، وهيذا ميا نجيدي كثييرا  فيي 

  (1)الشعر القيلي، فابن الطوبي يقف لنا راققة فييول

 اا  رررررررةأل كالتو  ررررررر ر مررررررر  فو ررررررر 

 

 

 

 

 ب ررررررررررها  مرررررررررريفري   ررررررررررمل هلمرررررررررراء

 ملرررررررره  مثررررررررل اليفرررررررراار ال ا  ررررررررها 

 

 مرررررررر  اليفِّلمررررررررة كانرررررررراء  واررررررررئ 

 كأ رررررررررررا ال اجلرررررررررررها عودوارررررررررررا  

 

 وٍامررررررررررررررررض  ستترررررررررررررررر  باليفارررررررررررررررراء  

 اررررررررررررايضةي الررررررررررررضا  رر غ ميررررررررررررةأل  

 

 ميفهرررررررررا دوا رررررررررئ وبهرررررررررا دا رررررررررئ   

 ا ا برررررررررها مرررررررررض رو مرررررررررا بييفيفرررررررررا  

 

 س رررررررض  ير  لررررررر  برررررررن  أيررررررررا ئ  

 
 :(2)وموصف الضا  ة باإلجادة وا  ة واحل ق  واتا ة القواا فهئ

    ررمل اي رراءو ارك  ا ُ   ررمل  ال  لرر   ا 

 

 

 

 

  لررولو م رر   يو ُلهررا مرر  ي رر    ها ُ ضب ررا 

 " ي رررةي الرررويفء  لرررو جالرررمل  ِ وم هرررا   

 

 ال ج    ر  ا ا م ره  مل  سررتو  الو ص رتا   

ومن خالل شعر ابن حميديف فيي وقيف الراققيات، نسيتطيع أن نتعيرف  
  (2)على أسلوب الرقص، ومالبسه وطريية أدائه، ويظهر ذلك من قوله

 يتاا   سوهلررررراومررررر  اا  ررررراا  ارررررا 

 

 

 

 

 تررررواد  ِس ررررو  ال اللررررتري م   ررررم خو  

 كمررررا جررررض ا ا  أ ساليهررررا ال اهسلررررها    

 

 ْرررررا هو أسرررررو  أو  رررررواوس و م تررررر   و 

ولم ييتقر الرقص على النساء بل نجد هناك من الرجال الذين أجيادوا فيي  
  (1)هذا الفن فهذا أبو بكر محمد بن علي الكموني يقف راققا  حاذقا  بيوله

 اك اأسرررررررررررررملو كرررررررررررررضا ر  مرررررررررررررا 

 

 

 

 

 مسررررررررررررتظضى  ال كررررررررررررلِّ فرررررررررررر ِّ

 
                                                 

   66-69ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
   6نفف المقدر ص (2)
   112-112،  12انظر ديوان ابن حمديف ص (2)
   121ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
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 حيكرررررررررررررئ التيفررررررررررررراء  بض   ررررررررررررر  

 

 كمررررررررضا ر  حيكررررررررئ انتيفاررررررررئ  

َ م رررررررررررررررراا وعررررررررررررررررو      اجرررررررررررررررر   م 

 

 د ال نهاسررررررررررررة  كررررررررررررلِّ يوسرررررررررررر ر 

 فهررررررررررو السررررررررررضواو لكررررررررررل عيررررررررررر  

 

 رررررررررررررر  واليفلررررررررررررريهو لكرررررررررررررل أ  كر 

فالراقص يوقيع برجلييه ن ميات شيجية تتفيوق فيي حسينها ودقتهيا ورشياقتها  
 والمزمار على ن مات العود 

ومن خالل ما ورد من شعر في ذكر هؤالء الراققين والراققات ال نجيد 
، أو نيييدا  يوجييه إليييهم ال فييي الشييكل وال فييي األداء، وال نييدري  ذّمييا  لهييم أو هجيياء 

؟ أم أن القيليين بالرقص أكثر من ال نياء سبب ذلك، فهل هو راجع إلى إعجاب
 ؟من أهل ال ناءحذقا  وأجود قناعة أهل الرقص كانوا أكثر 

ويبيى أن نتساءل  من أيين جياء اليرقص إليى قييلية ؟ هيل دخيل إليهيا مين 
؟ الدكتور إحسان عبياف ال يعيين رأييا حييث ندلف؟ أم خرج منها إلى األندلفاأل

ييول   ولكن ال أجزم بأن هذا النوع مين اليرقص كيان موجيودا  بقييلية والخبير 
 أما الخبر في ديوان ابن  (1)يليفي الديوان ال يعين هل هو رقص أندلسي أو ق

حمديف فييول  وقيد سيأله رجيل أدييب مين األنيدلف أن يقيف ليه راققية عليى 
مذهبهم في رقص قيناتهم، وذلك أن الراققة منهم تشير بأنملها وهي ت نيي إليى 
كل عضو، وما يحل به من تعذيب الهوى فيإن ذكيرت دمعيا  أشيارت إليى العيين، 

يليب وهيي ميع ذليك تعبير عين تيدلل المحبيوب، وإن وقفت وجد ا أشارت إليى ال
وتذلل المحب بما يليق بهميا مين اإلشيارات الحسينة والحركيات المنبهية عليى ميا 

  (2)أرادت 

ي السيائد فيي قييلية، وبميا أن  وهذا الخبر يوضح لنيا طرييية اليرقص وأداء 
السييؤال موجييه البيين حمييديف الييذي يجيييب علييى السييؤال بيقيييدة توضييح هييذي 

الظيين كونييه علييى مييذهب القيييليين إذ أن الضييمير ال ائييب فييي  الطريييية، فأغلييب
 ساله  يعيود عليى ابين حميديف كيذلك فيان ضيمير ال ائيب فيي  ميذهبهم  الشيك 
يعييود علييى القيييليين ، إلييى جانييب ذلييك فييإن الشييعر القيييلي قييد أكثيير ميين ذكيير 
الرقص والرواقص ووقفهم، وهذا يدلنا عليى وجيود هيذا الفين فيي قييلية، وال 

نفيه عن األندلف فالرقص كان منتشرا  في سائر األقيياع، وإليى هيذا يعني ذلك 
الييرأي ذهييب الييدكتور فييوزي عيسييى بيولييه   ولكننييي أعتيييد أن هييذا اللييون ميين 

ومهميا يكين وسيواء دخيل  (2)الرقص نشأ في قيلية وانتييل منهيا إليى األنيدلف 

                                                 

   222العرب في قيلية ص (1)
   122ديوان ابن حمديف ص (2)
   227الشعر العربي في قيلية ص (2)
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يييدم وال هذا الفن إلى قيلية عبر األندلف أو خيرج منهيا إليى األنيدلف فيذلك ال 
يؤخر، فالمؤكد أن هذا النوع من الرقص التمثيلي أو اإليمائي قد وجد في قيلية 

 واستحوذ على إعجاب القيليين 

-2 - 

هذي القفة الدنيوية التي اقطبغ بها الشعر، إلى جانب إغراق الشعراء في 
المادية والخضيوع لهيا واليدعوة إليهيا، مين شيرب خمير وليياء ومجيون، وزييارة 

مجالف اللهو والشيرب والطيرب، كيل ذليك أدى إليى تيييظ اإلحسياف مجلف من 
الديني في النفوف، فيام الزهاد والعابيدون يحيذرون وينقيحون، وسيرى شيعور 
بالزهييد عنييد بعييو النيياف فتنسييكوا وزهييدوا، ونييادوا بالعزليية وقييد اتخييذت هييذي 

ثييم الييدعوة أشييكاال عييدة منهييا  ذم الحييياة والنيياف والييدعوة إلييى العزليية والتفييرد، 
 الدعوة إلى اليناعة 

ذّكر الفيهاء والزهاد على فناء الحياة وسرت هذي اليدعوة إليى الشيعر فهيذا  -1
  (1)أبو الياسم بن عبدال ني الميرئ الواعظ ييول

 ارررررررررريفو انيفياررررررررررة   فررررررررررةي اللم ررررررررررضر   

 

 

 

 

 كررررررررلًّ اللترررررررراد   ررررررررهِّ   س   ررررررررضا  

 يُكرررررررره انهرررررررريم و بالُ يفرررررررراء ليفررررررررا  

  

 ُفم رررر ر الرررر ا ستقرررررى علررررى الررررره ا ضر   

وبعييد الفنيياء وفييراق هييذي الييدنيا، فمييا علييى العبييد الييذي سييييام أمييام خاليييه  
ليحاسب عن أفعاله إالّ أن يتأهب لهذا اليوم، ويعد العدة له، ألنه سيليى جزاء ميا 

  (2)كسبت يداي، وفي ذلك ييول أبو حفص ابن السبطرق

 ارررريلقى اللتررررهو مررررا كسررررتمل سررررها و   

 

 

 

 

 وسقررررررضأ ال ال  ررررررحي ة  مررررررا جيفررررررا و 

 وسوس ررررررررألو عرررررررر   نررررررررول  اررررررررال اا  

 

 فيتقررررررررى يررررررررا ضال فيمررررررررا داررررررررا و  

 فيررررررا ا ا هررررررل ماُلررررررُو والتمررررررادا    

 

 ونرررررررااو اى  رررررررضق مررررررر  ع رررررررا و 

 فلرررررروال  ال األمرررررروا علررررررى كررررررضسه    

 

 مويررررررررره ال ا  لرررررررررة  ال عوررررررررر  و 

َ   اليرررررررررر       وأمِّررررررررررل  ع ررررررررررو  وافرررررررررر

 

 ولررررررري  خييررررررر و  لررررررروق  اجرررررررا و 

ب عمييا جنيياي، فالبييد ميين سييلوك ومييا دامييت الييدنيا فانييية وأن العبييد سيحاسيي 
   (2)الطريق المستييم، وعدم االغترار بها وبنضرتها التي ال تدوم

                                                 

   112ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   126ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   99نفف المقدر ص (2)
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 فرررررررر  متررررررررضاو سررررررررا متررررررررضواو دنيررررررررا 

 

 

 

 

 ُغرررررررررضوا  ال سرررررررررهواو بهرررررررررا اليفلررررررررريهو   

 وال خترررررررررررررتض ِلرررررررررررررو ا غمررررررررررررروا  

 

 فقررررررره وضرررررررً ال ضسررررررر و انسرررررررتقيهو  

 
عنيدما ودائما  يبيى طريق الشر أهون على أقحاب النفيوف الضيعيفة، ليذا 

رأى الزهاد وشيعراء اليوعظ مين فيهياء وتيائبين أن أهيل الخيير قليليون، ازدادوا 
تنفيرا  من الدنيا وزينتها، وأكثروا من ذمها وعّروها من كل المباهج، فيأنكر أبيو 

  (1)الفتوح المكالتي أن يكون بها سرور، كما في قوله

 لرررررررررررررري  ال الررررررررررررررهنيا اررررررررررررررضوا  

 

 

 

 

 ا ررررررررررررررررا الررررررررررررررررهنيا امررررررررررررررررواو 

 ضوا وا ا كرررررررررررررررررررررررررراك ارررررررررررررررررررررررررر 

 

 فقليررررررررررررررررررررررررررررل  ال سررررررررررررررررررررررررررررهواو

 مضكهرررررررررررررررا أف رررررررررررررررلو ميفهرررررررررررررررا  

 

  ا بهرررررررررررررررررررررررررر ا ال سقررررررررررررررررررررررررررواو 

وليست الدنيا وحدها هي ال ادرة بل إن ساكنيها أشدُّ شّرا  منهيا وهيم سيبب  -2 
المقائب ومنبع الشر، لذا ما على من أراد القيالح والتييوى إال أن ينفير 

  (2)اعرمنهم ويبتعد عنهم فال دجر ليف من شيم الزمان وحدي كما ييول الش

 ال مترررر ر مرررر  أاررررل الَمرررراك ميفاصرررر ال   

 

 

 

 

َ مرررراك وأال رررر    والت رررره او مرررر  ترررريه ال

وترتفييع الييدعوى للخييالص ميين النيياف وشييرورهم، فيييد كثيير األشييرار وقييل  
األخيار وأقبحت المجاهرة بالمعاقي تباهيا  وفخرا ، وفي ذلك يييول محميد بين 

  (2)الحسن الطوبي في تمنّفيه البعد عن الناف

 لرررررررررررئ أا  ترررررررررررئء  لرررررررررررو  لرررررررررررمل  

 

 

 

 

 مهررررررررررررون   لقررررررررررررملو: " صررررررررررررئ

 اليف ررررررررررررررررررا و  ررررررررررررررررررضاال أفررررررررررررررررررا    

 

 فررررررررررررررر ا  يرررررررررررررررن  ميفررررررررررررررراصر  

 نسررررررررررررررررو الرررررررررررررررررضسلُة يتاررررررررررررررررى  

 

  ررررررررررررررررررررررااضوا بانلاصررررررررررررررررررررررئ

 فرررررررررررررررررررررررررضًّاه ال اٍدسرررررررررررررررررررررررراد    

 

 و"ريواورررررررررررررررررررره ال انتقرررررررررررررررررررراصر 

، فمين الخيير أن يقيد الحيريص عليى روتقبح قيحبة النياف مرادفية للشي 
  (1)لي الياف في اعتزاله النافآخرته عن هذي القحبة، وفي ذلك ييول أبو ع

                                                 

   99نفف المقدر ص (1)
   116نفف المقدر ص (2)
   92ص 1م رب مالخريدة قسم شعراء ال (2)
   96نفف المقدر ص (1)
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 ونررررا اأسررررملو اليفاررررا   ال "ررررري عيفررررهاه 

 

 

 

 

عر  صرحتة     -وبيمل اى  -صهدا 

 اليفاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ر

 

 

 وصض او جلي   ال كض ما دممل فريههو 

 

 وأعملررملو يسرر   ال رر  فيرر  مرر  اليررا ر

ولم يتوقف ذلك عليى اليرد عليى الالئميين أو اليدعوة لتجنيب النياف، بيل إفن  
  (1)يدعونا إلى ليائهم بالسيف عبدالرحمن المالطي

 ا"ررررررررررررررواك داررررررررررررررضرُو فررررررررررررررالُقهوه 

 

 

 

 

 مثررررررررررررل  الل ررررررررررررها بسرررررررررررر ي كا  

 ال م ت ت ررررررررررررررررررررررررررررضرا  ب ت ت سورررررررررررررررررررررررررررره  

 

 فالس رررررررررري فو سق توررررررررررلو ضرررررررررراي كا  

وتشتد هذي الدعوة حتى تقبح دعيوة إليى الترهيب واالنفيراد، والتنفيير مين  
   (2)الزواج كيول ابن مكي

 مرر  كرراك  ميف ررضدال ال  ا الَمرراك فقرره

 

 

 

 

 جنرررا مررر  الررر ل واأليرررَاك والُقُلررر ر    

 مَوجييفرررا كضكرررول التحرررضر ثوررره  ا ا    

 

 ص ررررض نا اىل ولرررره  ص ررررض نا اىل الت ررررض قر

وشعراء الدعوة إلى الزهد والعزوف عن الدنيا يرون أن اليناعية والرضيا  -2 
بما قسم هللا خير مين الجيري وراء اليرزق، فركيوب المشياق وقطيع األييام 

عاقل، فميا قسيمه هللا سييأتيك وفيي ذليك يييول ابين  طلبا  للرزق ليف بخطة
  (2)مكي

 سررررررررا يضس ررررررررال ُ ُ رررررررر   األس رررررررراا  ال   

 

 

 

 

 برررررررر  ر عرررررررريبر وعيفرررررررراء  وملرررررررر    

 لررررري  سلرررررهوُو مررررر   الرررررضٍقر الأررررر ا   

 

 ُ س ررررررره  اى فأ رررررررل  ال ال َّلررررررر    

 
 :(4)وال ن   انليفى سقول أبو بكض عتي  ب  عتهاى ا والنئ

 ال ختررررررررررررب ال بلررررررررررررهة  ضررررررررررررياعا

 

 

 

 

ٍ قو  ييررررررررررررررث ييرررررررررررررراة فررررررررررررررث ه  ار

  رررررررررررررره ضررررررررررررررم  اى لل اسررررررررررررررا   

 

 اٍ هورررررررررررررره فالليفرررررررررررررراء يوم رررررررررررررر و

وهذا ليف في رأيي دعيوة إليى االتكاليية وذم الميال وفيي التخيذيل عين الكيد  
، إنمييا هييو دعييوة إلييى اليناعيية وعييدم التطييرف فييي (9)المضييني فييي سييبيل الييرزق

                                                 

   21ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
   129نفف المقدر ص (2)
   129الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف ص (2)
   112نفف المقدر ص (1)
   179انظر العرب في قيلية ص (9)
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ويضيعه حييث يشياء، الجري وراء الرزق إيمانا  بيضية قدرية فاهلل ييسيم اليرزق 
وهييي دعييوة إلييى االعتييدال واليقييد فييي الطلييب ميابييل تلييك الحييياة الالهثيية وراء 
المادة، ففيي اليناعية يعييب اإلنسيان كريميا  ويقيون نفسيه عين النياف وسيؤالهم، 

  (1)وفي ذلك ييول أحدهم

 أجلرررررررررررررل  صرررررررررررررهسقو ن سرررررررررررررو 

 

 

 

 

 (2)وجرررررررررررروى  بيتررررررررررررو ي ل س ررررررررررررو

   ً  وأ يفررررررررررررررررر   ِترررررررررررررررررَ وملررررررررررررررررر

 

 وواجلررررررررررررل كتاب ررررررررررررو أنسرررررررررررر 

 وا  رررررررررررررررررررررررر  اجرررررررررررررررررررررررراءو اال   

 

 ممرررررررررررررر  سو ررررررررررررررضِّى ن سررررررررررررررو

 ملرررررررررررررررب  ارررررررررررررررليمال كضميرررررررررررررررا 

 

 يترررررررررررررررى مرررررررررررررررواال  امسرررررررررررررررو 

وشييعر الزهييد لييدى القيييليين لييم يييأت بجديييد، فهييي دعيياوي تكييررت علييى  
أسييماعنا مييرات عديييدة، ولكيين المالحييظ عليهييا هييو اسييتعمال األوزان الخفيفيية 

ذي اعتمييد السييهل واأللفيياظ السييهلة، ونشييعر حييين قراءتهييا بزهييد أبييي العتاهييية اليي
اليسير من األلفاظ واألوزان والقور، ويتمثل ذلك فيي قيول أبيي حفيص الفيوني 

   (2)حيث ييول من ققيدة له في الرثاء

 للمررررررررروا  مرررررررررا سولرررررررررهو ال للحيررررررررراة

 

 

 

 

 وا ررررررررا انرررررررررضءو اارررررررررنو الوفرررررررررا   

 كأنامررررررررررررررا سيفرررررررررررررررضو  عمررررررررررررررضو    

 

 يتررررررررى ا ا انرررررررروا أمررررررررا و  رررررررروا   

 
 :(4)أبئ اللتاايةوا ا  ضس  بل او مأ"و  م   ول 

 لررررررررهو للمرررررررروا  وابيفررررررررو للخررررررررضال   

 

 

 

 

 (5)فكلكررررررره س رررررررري اىل مترررررررال  

 
-3 - 

وليد أدى اضطراب الحياة السياسيية مين ثيورات وحيروب ومنازعيات إليى 
اضطراب في جميع منياحي حيياة الييوم االجتماعيية، مين ناحيية الثيروة واليرزق 

اد، مميا جعيل فريييا  والهدوء واالستيرار والعيادات واألعيراف واإليميان واالعتيي
من الناف ينقرف إلى الحياة، وآخر ينقرف عنها، وهنيا نجيد طرفيي النيييو 
بين سادر في لهويف ومجونيه، ميبيل  عليى اليدنيا بكيل لذائيذها، وبيين معتكيف فيي 

                                                 

   129ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
 البيت   الحلف  بساط (2)
   122ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   92ص 1  أبو الفرج األقفهاني جانياألغ (1)
   الهالك  التباب (9)
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 محرابه منقرف عن عاجلته ال يتزود منها إال بالكفاف 

ة لكيل تلييك وهيذي القيورة التييي تبيدو فييي ظاهرهيا متناقضية إنمييا هيي نتيجيي
المييؤثرات السييابية، ومييا تلييك األشييعار التييي تحييو علييى الزهييد واالبتعيياد عيين 
زخرف الحياة، أو تلك التي تبيدي النيدم والتوبية إال قيدى ليذلك التييار اليرافو 
لمباهج الحياة، وأما ما سجله الشيعراء مين غيزل حسيي مسيتهتر ووقيف ميادي 

اكف الميين مف فييي م ييامرات م ييرق فييي اللييذة فليييف إال نتيجيية لييذلك التيييار المعيي
 وراء اللذة 

ومييع ذلييك فميين هييؤالء وهييؤالء نسييتطيع التعييرف علييى مييا كييان يييدور فييي 
 جنبات هذا المجتمع القيلي 

وقد عرو الشعراء لبعو نواحي الحياة االجتماعية السيلبية سيواء أكانيت 
أبان لنا ، فمسّوها مّسا  خفيفا بنيد توجيهي، العادات تطرفا  في الزهد أو اللهو، أّما

، والخييروج عيين االعتييدال رفييووعيين بعييو قيييم ذلييك المجتمييع، فييالتطرف م
واليقيييد خيييروج عييين الميييألوف اليييذي ال يرضييياي عييييل أو ديييين، ليييذلك هييياجموا 
التطرف في التقوف، وأوضح لنا محميد بين الحسين الطيوبي طرييية التقيوف 
فييي بييالدي، وذلييك بييأن يلييبف المتقييوف القييوف المرقييع مييع البكيياء الشييديد فييي 
حليات الذكر التي تعيد، ويعتمد أسلوبها في ذكر هللا على الرقص والقياح، فإذا 
ما بلغ اإليمان مبل ه والنشيوة وقيلت حيدها، فيإن المتقيوف ي شيى علييه، هيذي 
القورة يرفضها ابن الطوبي، وينبيه المتقيوفين إليى أن التقيوف هيو القيفاء 

  (1)واتباع النهج السليم فييول

 ال رروى  مض لورر لرري  الت رروًّىو لررت    

 

 

 

 

 وال بكررررررراىوو اك  غيف رررررررى انتيفونرررررررا 

 وال صررررررريال  وال ا رررررررر  وال  رررررررضل   

 

 والمترراص  كررأك   رره ص ررض ا   يفونررا 

 برررل الت رررواىو ُأك  م ررر و بررر  كرررها     

 

 ومتترررررر  احلرررررر   والقررررررض ك  والررررررهسيفا 

 وأك موررررررررررضن "ا  ررررررررررال ى   ا نررررررررررها    

 

 علررى  نوب ررُو  ررول  الرره ا ضر حمَونررا     

والدين من منهجه إطاعية الواليدين، فيالخروج عليى الواليدين  واتباع اليرآن 
وعيوقهما وعدم إطاعتهما يجعله منبوذا من النياف فيي هيذا المجتميع، وفيي ذليك 

  (2)ييول ابن مكي

 أم مررررر  ال ودِّ امرررررضنء  وارررررو  رررررا   

 

 

 

 

 ألايام رر   ايهرراا   رره فام ررُو الضًّتررهو   

 

                                                 

   92ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   227ص 2إنباي الرواة على أنباي النحاة ج (2)
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 ا ا مل سكيرررر   ال انررررضء  "ررررري  لوالرررره   

 

 مل سوج رررررررهو أيررررررره  بلرررررررهو وال ولررررررره

وعادة نسبة الولد إلى أبيه في المجتمع اإلسالمي هي األسلوب القحيح في  
النسبة، فإذا ما اختليت هيذي العيادة، ونسيب الواليد إليى أميه فيذلك خيروج ال ييبليه 
المجتمييع، ويظهيير أن هييذي العييادة السيييئة كانييت موجييودة فييي قيييلية، لييذلك فييإن 

يبين لنا أن المنسوب إلى أّمه ساقط مذموم، وذلك الشاعر عبدالوهاب بن مبارك 
  (1)حتى ال تشيع هذي العادة فييول

ُُررررررهت وال أل     ا ا انررررررضء مل سولررررررضى 

 

 

 

 

 ومل سرررررررتهض ال اليفررررررا  االأ بأمِّرررررر  

 فررر  مسرررأل   عررر  يال ررر   فهرررو  ارررا ضأل  

 

 وارك  مل سررر   ال اليفاررا ر أاررتالو  مِّرر  

ير، وهو عيادة غيير محميودة فيي كيل والبخل خروج عن االقتقاد إلى التيت 
زميييان ومكيييان، ليييذا فييييد تعيييرو لهيييا شيييعراء قييييلية فييييال محميييد بييين الحسييين 

  (2)الطوبي

 أميتررررررررررررررررر  ٍا رررررررررررررررررضال أيهِّثوررررررررررررررررر و

 

 

 

 

 ولسرررررررملو ال مال ررررررر   بررررررر ا ُ م ررررررر ر  

 فظرررررررررر   أنررررررررررئ أميررررررررررملو أاررررررررررأل     

 

 فكررراد  سق رررئ مررر  تررره ة  ا رررَ ر    

االستسيياء فياليوم ونستطيع أن نتعرف عليى بعيو السينن الدينيية، كقيالة  
في قيلية كانوا يستسيون، كما هي عادة المشيرق عنيدما يتوقيف المطير، إذ هيم 
يعتمدون عليه في حياتهم ومعيشيتهم، ويظهير ذليك مين قيول ابين الخيياط سياخرا  

  (2)من الذين خرجوا لالستسياء

 "ضجررررروا ليستسرررررقوا و ررررره نررررررُأا    

 

 

 

 

ًو   يفوبرررررررررةأل ترررررررررضق بهرررررررررا الس ررررررررر 

 وم هره يترررررررررى ا ا اصررررررررر  وا لرررررررررهع  

 

ًو     وبرررررررها ل ررررررريلر دمررررررروعهره  ن ررررررر

 كير ررررررررف  التمررررررررااو ارجابررررررررةل ُلهوررررررررهو   

 

 فكأن مررررررررا "ضجرررررررروا ليست  ررررررررحوا

إلى جانب هذي اللمسات النيدية، فهناك أيضا  لمسات نيدية ساخرة تعبر عن  
وجهيية نظيير جمالييية، فيياليبح مرفييوو فييي أي شيييء، فاللحييية الكثيية المسترسييلة 

  (1)يول أحدهم ساخرا  منظر ال يدعو إلى البهجة كما ي

                                                 

   117ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   61نفف المقدر ص (2)
   222العرب في قيلية   إحسان عباف ص (2)
   62ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
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 حليرررررررررررةي ْرررررررررررهوك  دثررررررررررراا  لررررررررررر 

 

 

 

 

 مكيفاررررررررر و مررررررررر  تررررررررره ة  الت ررررررررررض د    

 كأناهرررررررررا ا   غرررررررررال  ال وا ررررررررر ها   

 

   ي رررررررررةأل ل َّررررررررررمل علررررررررررى  ررررررررررضد  

واإلنسان بطبعيه ييألف الجميال وييأنف مين الييبح، وقيد مير بنيا كييف هياجم  
الشيعراء الم نييين لييبح أقييواتهم وفسيياد أدائهيم، وإذا كييان قيبح القييوت يعييرو 
قياحبه للهجيياء، فييبح الشييكل عنيدهم مييذموم، ومين ذلييك قيول محمييد بين الحسيين 
الطوبي الذي اشتهر بسخريته الالذعة وبنيدي لمظاهر اجتماعية مختلفة في أبخر 

  (1)دميم الخلية

 وأِرررررررررررررررض  ال فمررررررررررررررر   دب رررررررررررررررضو و  

 

 

 

 

 مررررررررضا و اك يرررررررره    س سررررررررو فمورررررررر 

 خي ررررررررئ عررررررررر  األعررررررررن لكيف ررررررررر    

 

  سوظ هرررررررررررضو  الرررررررررريف و وال سكتومرررررررررر  

  (2)وله في آخر ثييل الظل بارد 

 لرررررو كررررراك ال اليف ررررراا نرررررا أيض ُ رررررمل    

 

 

 

 

 و"ررررررراى  أالوارررررررا مررررررر  ال رررررررا   

 وع رررررررر بوا فرررررررروق الرررررررر ا عرررررررر ِّبوا    

 

 اك اورررررررو  مل س ررررررررضل اىل ا رررررررراا  

والجهييل أقييبح اليييبح، لييذا كانييت الييدعوة إلييى معييادة الجهييول مييع الحييذر ميين  
 معاداة العاقل 

 عررررررررررررررررراد  ا هرررررررررررررررررول  فإرن ررررررررررررررررر  

 

 

 

 

 سلييفرررررررررررو ال ا كررررررررررر  ممررررررررررر 

 وايررررررررررررررر  ا  ملررررررررررررررراداة اللتيرررررررررررررررر   

 

 (3)رررر  فلررري   خيلررررو مررر  ترررتاك  

والجهييل وسييوء الخلييق متالزمييان، فالبعييد عيين الجاهييل يتطلييب البعييد عيين  
 األحمق قاحب الخلق السيئ 

 صرررررررر او علررررررررى ارررررررروء  أ"   رررررررر    

 

 

 

 

 (4)ٍمانررررررررررال أي ررررررررررره او أك  س رررررررررررلحا 

 فلمررررررررررررررررا مررررررررررررررررَو     ا لتورررررررررررررررر    

 

 األنارررررررررررئ ختوفرررررررررررملو أك سيف حررررررررررر 

 
 :(5)وألْه ب  القاى الكام  ال افراء السض  ول 

                                                 

   67نفف المقدر ص (1)
   67نفف المقدر ص (2)
   129ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
   91ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   99نفف المقدر ص (9)
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 يرررررررررررررررررره ث ملو "لأررررررررررررررررررئ بهررررررررررررررررررهت 

 

 

 

 

 اجرررررررررررررواو ميفررررررررررررر و ان ضاجرررررررررررررئ  

 وكرررررررررررررررراك اررررررررررررررررضاا لهسرررررررررررررررر    

 

 كاليفارررررررررررررررررررررراا واللأي ررررررررررررررررررررررلو دا ر

ويظهيير أن الظييروف االقتقييادية كانييت تسييوء فييي بعييو األحييوال فتظهيير  
 بعييو الجييرائم كالسييرقات، وهييذا زريييق بيين عبييدهللا الشيياعر  ذكيير أنييه كييان

ولييم يييزل حرمانييه بضييعف حظييه متضيياعفا ، بييري بعييو الرؤسيياء  (1)محارف ييا
  (2)، فلما عاد إلى بيته وجد لقا  قد سرق جميع ما فيه أنه يعينه بدنانير، وظن  

هذي هي بعو النواحي االجتماعية التي كانت هدفا  النتياد الشعراء، ورغم 
نيييديا  بييالمعنى القييحيح، هييذي اللمحييات السيياخرة الهادفيية إال أننييا ال نجييد شييعرا 

يتوجه إلى سلبيات الحيياة فيحياول إقيالحها وتيويمهيا، وإنميا جياء فيي إشيارات 
تعبر عن عدم الرضا، وتوضح في نفف الوقت بعو ميا كيان ييدور فيي جنبيات 

 هذا الث ر األمامي من بالد اإلسالم 

 
 
 
 

                                                 

 نيوص الخط  المحارف  المحروم الم (1)
   129ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
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 الفصل التاسع

 اخلصائص العامة للشعر الصقلي
 

 األدب القيلي  فهذي القفة هي من نتاج أجيال نبتت  ليف غلوا  أن نيول 
أقييولها وفروعهييا فييي قيييلية، فمثلتهييا قلبييا  وقالبييا  واسييتوعبتها اسييتيعابا  كييامال ، 
وإطالق هيذي القيفة عليى هيذا األدب مين شيعر ونثير إنميا يعنيي شيعراء وأدبياء 
عاشيييوا حيييياتهم أو معظمهيييا فيييي قييييلية، فنبتيييوا فيييوق أرضيييها، وتشيييربوا مييين 

 ئقها، وخرجوا بحدود وميزات جعلت إطالق هذي التسمية أحق وأجدر خقا

وال نشيك فيي أن الميدة الزمنيية التيي قطعتهيا الحيياة الفكريية فيي قييلية قيد 
توقفيت قبيل أن ييتم نضيجها وتخمرهيا، إذ ليم يبيدأ القيراع العيليي جوالتيه عليى 

وليم تتضيح حلبة الجزيرة حتى أقيب بالضربة الياضية، لذا لم تتبياين الميذاهب 
 األلوان  ةالبنى والتراكيب، فجاءت قورة هذا النتاج مهزوزة الظالل مختلط

إذا استثنينا شعر ابن حمديف وبعيو  -الموجود بين أيدينا  يفالشعر القيل
في أغلبه ميطوعيات قي يرة تيدور حيول الفكيرة فيي بييت أو  -اليقائد الطويلة 

دة، ولكن هل هذي الميطوعات بيتين أو مجموعة ال تقل إلى حد تسميتها باليقي
 ؟ة الشعر الذي أنتج فوق هذي األروهي كمي

الجواب نجيدي فيي كثيير مين المقيادر التيي أوردت هيذا الشيعر، فميثال  مين 
 خريييدة اليقييير وجريييدة أهيييل  خييالل ميييا أوردي العميياد األقيييفهاني فييي كتابيييه

 ، يتضح لنا قدق النظرة التيي تييول بضيياع جيزء كبيير وهيام مين هيذاالعقر 
الشعر، فهيو يبيدأ الييول فيي أغليب األحييان قبيل إثبيات اليطعية   وليه فيي مرثيية 
أولها، وله من ققيدة، ومنها قوله، وله مين قطعية يسيتدعي بعيو إخوانيه، وليه 
من أخرى أولها، واقتقيرت منهيا عليى هيذي الن بية، واقتقيرت مين اليقييدتين 

ايية األمثلية التيي يوردهيا هذي العبارات التي ترد كثيرا  فيي بد (1)على ما أوردته 
العماد تظهر أن هذي الميطوعات ليست مكتفية بذاتها، بل هي أجزاء مين ققيائد 
طويلة لم تثبت المقادر منها إال ما رأته مناسبا  لل رو، بل إن شاعرا  شهد ليه 
الجميييع بالشيياعرية المتدفييية اليوييية أال وهييو أبييو العييرب القيييلي يضيييع ديييوان 

كان متداوال  بين الناف وال يبيى إال بضع ميطوعات ال تفي شعري بأكمله بعد أن 

                                                 

   1انظر الخريدة قسم شعراء الم رب ج (1)
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 بال رو 

واألمثلة على ضياع هذا الشعر كثييرة تؤكيدها تليك المقيادر الكثييرة التيي 
أثبييت هييذا الشييعر، لييذا فييالحكم علييى هييذا الشييعر ميين خييالل هييذي الميطعييات يظييل 

يكيون حكميا قاقرا  عن الوفاء بحيه، ثم إن الحكم عليه بأنه شيعر ميطعيات إنميا 
شكليا ، فالناظر إلى هذي الميطعات يشعر ب ير عناء أنها ميتطفات مبتيورة سيواء 
فييي بييدايتها أو فييي نهايتهييا، وليييف معنييى كالمنييا أن هييذا الشييعر قييد خييال ميين 
الميطعات، فللشعر حاجية أكييدة لهيا فالتراسيل مين دعيوة أو استفسيار أو عتياب، 

نيد الساخر الموجه ليبعو نيواحي والحكمة من موعظة أو نقيحة أو رأي ، وال
الحييياة االجتماعييية، والتمثييل والبديهيية والملييح كييل هييذي تحتيياج إلييى مثييل هييذي 
الميطعييات، بييل إن الطييول يل ييي أهميتهييا ويفيييدها سييرعة التييأثير فييي السييامع 

؟ فييال  ابن العالء  هل كانيت العيرب تطييل واليارئ معا ، وقد  سئل أبو عمرو
فاإليجياز  (1)هيل كانيت تيوجز ؟ قيال  نعيم لييحفظ عنهيا نعم ليسمع منها، قييل   ف

 واالختقار يكونان للحفظ والتركيز وسرعة األداء والمطلوب 

وإذا ما ذهبنا نجول في حديية الشعر القيلي، فإننا نجد بعيو الخقيائص 
والسمات والعالمات التي البد من الوقوف عندها، وتيدير ما أعطته لهيذا الشيعر 

تلك العالمات التي تظهر بوضيوح فيي هيذا الشيعر مجموعية  أو سلبته منه، ومن
من الشواهد التي دلت على هذا الشيعر وبينيت مكانتيه ومنهيا  السيمات التيليديية، 
والتجديد في بعيو القيور واألوقياف ثيم تليك السيمات الثيافيية والطبييية التيي 
ظهرت في شعرهم وميزتهم بعضهم من بعو، ورغم أن خط التميز كان واهيا  

الّ أننا نستطيع أن نتبين تلك الفواقل بين الشعراء األميراء والشيعراء الل يويين إ
والوافدين، وأخييرا  ظياهرة الضيعف التيي نزليت بالشيعر إليى درجية العاميية فيي 

 األسلوب، وفي ذلك الخطأ النحوي والل وي إلى درجة العجمة 

 السمات التقليدية:أواًل: 

لنيوع مين التيلييد واألخيذ مين معياني أول نظرة لهذا الشيعر تييع عليى ذليك ا
 اليدماء وتضمينها أشعارهم أو النسج على منوالها 

وقد احتذى القيليون هذي المعاني، فكيان اميرؤ اليييف والناب ية وذو الرمية 
وأبييو تمييام والبحتييري والمتنبييي وأبييو العييالء ميين األعمييدة التييي حيياول بعييو 

هييم، حتييى شييبه ابيين الخييياط الشييعراء القيييليون التسييلق علييى معييانيهم والتشييبه ب
  (1)، وأبو العرب القيلي بالمتنبي(2)الربعي بجرير
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ومن تلك المعاني التي ضمنوها أشعارهم ما هو مشهور واضح، ومنهيا ميا 
هييو خفييي غييير بييين، وميين بييين تلييك المعيياني المشييهورة قييول ابيين اليطيياع فييي 

  (2)المدح

 أنرررمل  كررررانوا  موررره او اليفاررررا   ررررضاال  

 

 

 

 

 ل ررررررتال  انسرررررراءو مثلمررررررا سررررررهاو ا 

 كيرررف سضجرررو مررر   ررره أ" رررمل  جنررراًء 

 

 ميفررررو ايهرررراا أس رررر   ميفررررُو اليف رررراءو   

ليف جديدا  أن نيول إن هيذي األبييات ميأخوذة مين قيول الناب ية اليذبياني فيي  
  (2)مدح النعمان بن المنذر واالعتذار إليه

 فإن رررُو كاللأيرررل الررر ا ارررو مرررهاكئ

 

 

 

 

 واك "لررررمل أك  انيفتررررا ن عيفررررُو واارررر و

 :(4)او م   ول جضسض أو 

 أنرررررا انرررررواو الررررر ا  مرررررئ علررررريكه    

 

 

 

 

 فلررررررررري   هلررررررررراال  مررررررررر  جنررررررررراءو

 :(5)وسأمئ أبو اللضل ال قلئ في وغ ن   انليفى صوغال جهسهال فيقول 

 كررأك  ف ررا  األاا مييفرراو اك سسررض  

 

 

 

 

 بهرررا "رررا ف  مررر  عليررر  األنرررام     

 فررررراناى س رررررضًّ انرررررضء عيفرررررو ب  وض م رررررر       

 

 انررضاي  ا ا كرراك س رروا ال سررهسو

أمررا أبررو ي ررر عمررض برر  ال ررونئ فرريتري علررى ملررانئ أبررئ اللتاايررة ال الَارره        

 :(6)فيقول

 للمررررررررروا مرررررررررا سولرررررررررهو ال للحيررررررررراة

 

 

 

 

 وا ررررررررا انرررررررررضءو ااررررررررن الوفرررررررررا    

 كأ أررررررررررررررا سيفرررررررررررررررضو و عمررررررررررررررضو    

 

 يتررررررررى ا ا انررررررررواو أمررررررررا و  رررررررروا   

 :(7)فهو م   ول أبئ اللتااية 

                                                                                                                            

   196ص 2الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف ج (1)
   92ص 1نفف المقدر م (2)
   22ص 11األغاني  أبو الفرج األقفهاني ج (2)
   1222ص 1ديوان جرير م (1)
   221ص 2الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (9)
   122ص 1نفف المقدر م (6)
   92ص 1  األقفهاني جاألغاني (9)
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 لررررررررهو للمرررررررروا  وابيفرررررررروا للخررررررررضال 

 

 

 

 

 هو س رررررررررريو اىل مترررررررررالفكلكررررررررر

والبن حمديف كثيير مين الوقيوف عليى معياني غييري مين الشيعراء وأخيذها  
وقوغها، وقد ظهر ذلك في شعري واضحا  عرفه له الكثييرون وذكيروي، بيل إفن 

  (1)ابن حمديف نفسه اعترف بذلك ولم يخفه ومن ذلك قوله يقف كأف الخمر

 وخيرررررررررفا م نرررررررررال وسثقيرررررررررلو فااغرررررررررال   

 

 

 

 

 او اويوررررر و أو مووج رررررهو كا سررررره مولررررره  

  وهييذا المعنييى أخييذي ميين إدريييف بيين (2)وعلييى هييامب الييديوان تعليييق ييييول 
ققيييدة مييدح بهييا  إقبييال الدوليية علييي بيين مجاهييد العييامري   اليمييان اليابسييي ميين

 ييول 

 ثقلررررررررمل ٍجاجرررررررراا أمتيفررررررررا فيض غررررررررال 

 

 

 

 

 يتررررررى ا ا موله ررررررمل  ب رررررر و الررررررضاالر  

 " َّررمل  فكرراد ا  مسرررت ريو ِررا يررروا     

 

 ك ا سررررررررروا  خترررررررررفًّ بررررررررراألاوالار

 وأمل ب  اداس  بقول يساك ب  ثابمل ال " تها م ن "اصة: 

 بَجاجرررررة  اُ   رررررمل  ِرررررا ال ُ ل ضرارررررا  

 

 

 

 

 ا ررر  القلرروصر بضاكرر   موسررتل ل  

 :(3)ومما أ"   اب  ْهس   ول  ال وصف ٍاافة 

 هلررررا ُفخ رررر ا ُ ررررض ا  وأهرررر ىو ُ ض ارررر     

 

 

 

 

 

 وناه ض مررررررررا ا  رررررررره  واامررررررررةي أساررررررررلر   

وهو في ذلك ناظر إلى وقف الحقان في الميية اميرئ اليييف اليذي كيان  
ينال إعجاب ابن حمديف فيأخذ من أشعاري الكثير، أما قوليه فيي ميدح المنقيور 

  (1)بن علناف

 وا ا  ررررررررررال : نلرررررررررره  واررررررررررئ  لرررررررررر   

 

 

 

 

 

 عرررررررررادةأل أارررررررررت  بالتررررررررر ل نل رررررررررهو 

 :(5)ائ م   ول ال ضٍدق ال مهل احلسن ب  علئ 

 االأ ال مررررررررهاه    مرررررررا  رررررررال  ال  رررررررضأ

 

 

 

 

 

 لررررروال التررررررهًّه كانرررررمل  الى  نلررررره  

                                                  

   126ديوان ابن حمديف ص (1)
   121نفف المقدر ص (2)
   291نفف المقدر ص (2)
   112نفف المقدر ص (1)
   279ص 2وفيات األعيان  ابن خلكان ج (9)
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وهو يأخذ من معاني كثير عّزة، فالروضة الندية الطيبة األريج التي يفوقها 
عبيا شذى محبوبته هي نفسها عند ابين حميديف، بيل هيو يسيتعير األلفياظ نفسيها 

  (1)حيث ييول

 ومرررا اوضرررة سوهرررها اليفسررريوه أاجُيهرررا   

 

 

 

 

 

 ُق  ررضو ارياهُة احملررل حمرا عرر  ثضاارا ال  

 برررررأ  يررررر   مررررر  فيهرررررا حمادثرررررةل ا ا   

 

يرر  اليفررواو عيفرره ال  ررضر ال األعررنر     

 :(2)فه ا غري بليه م   ول كثري عَة اليفو  لر

 ومررررا اوضررررة برررراحلَكر  يتررررةي الثررررضن  

 

 

 

 

 

 ميرررررجًّ اليف رررررهن جث اثهرررررا وعتري ارررررا 

 بأ يرررررر   مرررررر  أاداكر عررررررَُة موايفررررررال  

 

 ارراو رره أو رره ا  بانيفررهلر الض رر   ناا  

هذي المعاني تكثر في أشعارهم، والناظر فيها يجدها تتردد في ثناياها، ومع  
تردد قدى هذي الظاهرة في تلك األشعار، ففي ظني أنه ال ينطبق عليها جميعها 
اليييول بأنهييا معييان مسييروقة، أو أن شييعراء قيييلية قييد أغيياروا عليهييا ونسييبوها 

ور بالتلمييذة ألسييتاذية أولئيييك ألنفسييهم، ولكنييي أرى أنهييا كانييت أثيييرا  ميين الشييع
تشييبها بهييم ومجياراة لطييرييتهم وأسييلوبهم، فميين  -الشيعراء، فكانييت فييي معظمهيا 

يأخذ معان مشهورة يعرفها الياقي والداني ال يكون هدفه السرقة بيدر ما يكون 
محتفال  بها،مكبرا  لها ،هذا كله إليى جانيب ميا أشيرنا إلييه مين قبيل وميا يبيدو مين 

التشبيهات التيليدية التي شبه بهيا الييدماء واألسياليب التعبيريية قراءة شعرهم من 
التييي نهجييوا بهييا نهجهييم  وميين أمثليية تعييدد التشييبيه واإللحيياح عليييه إلييى درجيية 
 أوقلتهم إلى ال لو والمبال ة أحيانا ، قيول محميد بين الحسين الطيوبي اليذي جعيل

  (2)بيت الشعر معرضا  للتشبيهات في قوله يقف النرجف

 ألتررر ئ ارررق ه   لررر  بيفرررضج     أاسرررهو 

 

 

 

 

 

 فيرررررررر بلو اك صررررررررافحت  بتيف أسررررررررئ

 لرررر  مقلررررةأل كررررالتِّ ر وا  رررر و ف  ررررةأل    

 

 و هًّ كت  ر التاكر ال ثرو ل  اوريف هو ر  

وقد اعتمدوا التشبيه واستندوا إليه في كل بيت، واتكأوا على حرف التشبيه  
  (1) كأن  وتكثر هذي الظاهرة في شعر ابن حمديف ونجد ذلك في قوله

                                                 

   291ديوان ابن حمديف ص (1)
   72ص 1شرح ديوان كثير بن عبدالرحمن ج (2)
   61ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
   926ديوان ابن حمديف ص (1)
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 سررررررررا ليلررررررررةل ع يف ررررررررمل  ل ل ييف ررررررررئ  تررررررررج 

 

 

 

 

 

 للرررررررررهام  مرررررررررا بييفهمرررررررررا  أتررررررررراك 

 اررررررروداءو خت رررررررئ برررررررن أيررررررررا  ها    

 

 مرررر  ُفُلرررر ر اإلصررررتال   رررر ل ا  رررراك  

 كأنامررررررررررا  ررررررررررضيف الثضساررررررررررا ُلرررررررررر و  

 

 ال أ  ن هررررررا "  رررررر و فرررررر اد  ا ترررررراك   

 كأنامررررررررا فررررررررو ق  ُ رررررررر الر الررررررررهاجى 

 

  ررررااو   ررررض ى  مررررا لرررر  مرررر  عيفرررراك     

 ا  ررررررررض   مرررررررراكأن مررررررررا اإلهرررررررر  

 

 والررررررضقو والترررررضلو لررررر  اررررراي ك    

 ويسير على هذا ويفتن فيه ويكثر منه  

 ثانياً: البديع:

احتفل الشعراء القيليون بالبديع، وأغراهم بجناسه وطباقه وميابالته ومين 
خاللييه ظهييير نيييوع ميين المنافسييية فيييي التجوييييد، وإظهييار الييييدرة عليييى القييينعة 

  (1)الشعرية، من ذلك قول ابن اليطاع مجانسا  

 مررر   ا س يررر  صررر اا  ررروا   رررهاه 

 

 

 

 

 

 وارررريفاىاه مرررر  عهرررره  ارررراا  ارررراار    

َ ل  وي مررررااوهو مرررر  عهرررره  يرررراا      مل سرررر

 

 حيميررررر  مررررريفهه  ليرررررثو غرررررال  يررررراار 

فالجنيياف تجييدي فييي لفظتييي  سييام ، سييام  و  حييام ، حييام  ومنييه أيضييا  قييول  
  (2)عمر بن عبدهللا الكاتب

 أا ق  أااق  م رررررروك  دملررررررئ كاابورررررر   

 

 

 

 

 

 واررًون اررو ن ُميررل صرر ا  غالتورر     

 :(3)وم   يل  لو  ول أيهاه 

 أاجرررررررررررررو انل اُفررررررررررررررو لكرررررررررررررر  

 

 

 

 

 

 ولر م   ل ررررررررروأ"ررررررررراىو مررررررررر   ررررررررر

 نهرررررررررررررررررراو أاليررررررررررررررررررو عيفاررررررررررررررررررئ 

 

 مرررررررررر  أج ررررررررررلر أال ررررررررررُو أا ل ررررررررررو  

 :(4)وسلته أيهاه با يفا  فيواد الكثري ميف  ال مق وعة صترية سقول فيها 

 سررررررا ملتتررررررال لررررررو ترررررراء  مررررررا أعتتررررررا  

 

 

 

 

 

 سلررررررر ولو عيفرررررررها كلأمرررررررا عررررررر ابا  

                                                  

   92ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
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   12نفف المقدر ص (2)
   127المختقر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة ورقة  (1)
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 ال ميفكرررررررضكا انررررررروا  مررررررر  حلظ ررررررر   

 

 مرررررا برررررن  أج ررررراكر الظلتررررراء  الظ ترررررا  

 يررررررررر   أن اا ررررررررر  كأن ررررررررر و مررررررررر    

 

 ن ر ررررضو ال  ررررتا سهررررها الررررئ  ال ِّررررتا   

أما ولعهم بالطباق فال ييل عن غيري فيي هيذا المييدان، بيل إن المجييد مينهم  
هو من يكثر من إيرادي، وكلميا اسيتطاع حشيد مجموعية أكبير كيان مبيرزا ، فيابن 

  (1)الطوبي يطابق ثالثة بثالثة في قوله

 سقررررررضل  وليرررررر  لررررررو كررررررل  تررررررئء   

 

 

 

 

 

   فتت ررررررررررررضو  بليررررررررررررها وم لترررررررررررر

 فمررررا سضجررررو ال ررررهس و الوعرررره  ميفرررر      

 

 وال خيرررررررى اللررررررهوًّ ُلرررررر و وعيررررررها   

 : (2)وسأمئ غري  في اب  أابلة بأابلة ال بيمل وايه فيقول 

 فأ  ررررااهو اضررررواكو عرررر  اول جيفررررة   

 

 

 

 

 

 وأدنررررااهو مرررر  ن حررررة اليفرررراا مالررررو  

  وبل هه جيم  ا يفا  وال تاق ملال ال بيمل وايره  كقرول األمرري جل رض بر      

 :(3)ال ي  الكل 

 ضررررررررحووأل مررررررررضةل ج ه ررررررررهال وبرررررررراو    

 

 

 

 

 

 وترررررراكضو يال رررررر   يييفررررررال وترررررراو    

 فالطباق نجدي في  ضحوك وباك  والجناف الناقص في  شاكر وشاك   

  (1)وفي الميابلة نجد أشعارا  كثيرة منها قول األمير جعفر بن الطيب الكلبي

 وفقررهومكيه مرر  نرراهضا فوجررهومكيه    

 

 

 

 

 

 لقررررررُاءكه ال "ررررررا ضانأررررررا ُأاد او 

 :(5)وميفها  ول اب  ْهس  

  ضسرررررر   ا ا ارررررراما   و افلررررررة  نررررررأن

 

 

 

 

 

 بليررررره  ا ا نررررررادا  مستيف رررررض  لتاررررررى  

ولسنا هنا في ميام الحقر، فمن يرجع إلى أشعارهم يجيد أمثلية كثييرة تيدل  
 على شدة احتفائهم بترقيع أشعارهم، بهذا الوشي من البديع 

                                                 

   91ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   71نفف المقدر ص (2)
   112نفف المقدر ص (2)
   111نفف المقدر ص (1)
   92ديوان ابن حمديف ص (9)
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 التصوير:ثالثاً: التجديد والشيوع في 

لييو تتبعنييا الشييعر القيييلي، ونظرنيياي مليييا، لوجييدنا بعييو القييور الجديييدة 
الخاقة بهم، التي يكثر دورانها بينهم، كما نرى بعو تلك القيور التيي سيبيوا 
بها، ولكنهم أمعنوا فيها، وأكثروا منهيا، حتيى لتكياد تنسيب إلييهم، والطرييف فيي 

سيرب مين شياعر آلخير  كميا ذلك أنها ليم تيتقير عليى شياعر بعينيه، بيل هيي تت
نييرى فييي تلييك القييور التييي تشيييع فييي شييعرهم وهييذي التشييبيهات المكييررة، ميين 
العييييون الميييراو، ووقيييف العيييذار، والميابلييية بيييين الشيييباب والشييييب، وتليييك 

 األوقاف المتداولة في الخمرة، من قتلها بالماء، وغارتها على الهموم 

ن الطبيعيية والمييرأة وتلييك القييور التييي اختقييوا بهييا، ميين ذلييك المييزج بييي
والمعركة في وحدة ثالثية أو ثنائيية، وقيورة ذليك البحير ال يادر اليذي ال ييؤمن 
جانبه، وغير ذلك من القور الفنية الجميلة ال نية باألخيلة المعتمدة على التشبيه 

  (1)كيول أبي الياسم هاشم يقف الشمف

 وسرررروا كررررأك  الرررررم   فيرررر   عليلررررةأل    

 

 

 

 

 

 

 ف  نظررضةي مورره ن ف هلررا مرر  وااء الس رر   

ونجييد فييي قييورهم تشييبيه المحسييوف بالمحسييوف تييارة وبييالمعيول تييارة  
  (2)أخرى إلى جانب التشخيص أو التجسيم في بعضها كما في قول ابن حمديف

 ايفرراو ثيفيررمل  الك ررض  "َسرراك  باكيررال   

 

 

 

 

 

 نلرره  واددا  الررهس   جرر الك  بامسررا   

ين غلبتا على الشعر القيلي ولتأكيد ما سبق قوله سنتتبع فكرتين أو قورت 
وهما  فكيرة اجتمياع العنقيرين النيار والمياء، وقيورة حبياب الخمير كالشيبكة، 

 وهاتان القورتان قارتا من لوازمهم، بإلحاحهم عليهما والتزامهم لهما 

والشك أن قورة اجتماع العنقرين قورة طريفة، شاعت فيي الشيعر  -1
ذي القيورة ميأخوذة القيلي بحيث ال نستطيع ققرها عليى أحيدهم، وهي

من وقف الخمر عندما يقب عليه المياء فيحيدث بينهميا تفاعيل ييؤدي 
 إلى اضطراب وفوران 

وهيييذي القيييورة ناليييت إعجييياب الشييياعر القييييلي مييين ذليييك قيييول ابييين  
  (2)حمديف

 فيررررا ع  تررررال مرررر  اوا نرررراا  مكلررررل 

 

 

 

 

 

ًو    بيفررررروااار مرررررراء  ال الَجاجرررررة س س ررررررت 
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بن حمديف، هي عند ابين اليطياع قيورة وقورة النار المكلل بالماء عند ا
   (1)الماء الذي يحمل اللهب، فتضيء النار الماء، كما في قوله

 انظررررررررض  اىل انرررررررراء  يررررررررام ل هلتررررررررال  

 

 

 

 

 

 واع رررررر   ليفرررررراا  م ررررررئء ال مرررررراء    

 
وستكضا الل   م  صواة اناء احلامل لليفراا عيفره حممره بر  احلسر  ال روبئ       

 :(2)فيقول

 وع تيفرررررررررا للمررررررررراء  حيمرررررررررلو نرررررررررااال

 

 

 

 

 

 ال  يفرررررراك  كأن هررررررا "ررررررضيف عررررررا ر  

ولم تنحقر هذي القورة داخل إطار الخمرة، بل تعيدتها إليى سياحة اليتيال  
  (2)ففي وقف السيف ييول ابن حمديف

 مررررراء  ونررررراا  ميفاسرررررا األيا ررررره بييفهمرررررا    

 

 

 

 

 

 مررا اوررل  لل  ررض ل  اال اررالا واضرر ضبا

 
 :(4)واو سيفقلها اىل التَل فيقول

 ضس  رعررررررررررررررررررررررر اب ت   باللويف   ررررررررررررررررررررررر

 

 

 

 

 

 بلظررررررررى يررررررررراا  ومرررررررراء  عرررررررري 

ويتقييرف فيهييا عبييدالعزيز بيين الحيياكم المعييافري فينيييل هييذي الفكييرة إلييى  
  (9)وقف العذار الذي فاق التقور والتشبيه فييول

 فرررراا يررررره  القيررررا ر ا  صررررري   مررررراءً  

 

 

 

 

 

 وارررررررض دوات موض كَّررررررر   فيررررررر  نررررررراا 

  (6)قائال  ويجمعها أيضا  أبو بكر عتيق السكري في وقف العذار  

 عرررررررررررررررررااا  فيررررررررررررررررر  عررررررررررررررررر اا 

 

 

 

 

 

  اُو ليرررررررررررررررررررررررررررل  ونهررررررررررررررررررررررررررراا

 اررررررررررررررررو ال ا ررررررررررررررررواضر مرررررررررررررررراء  

 

 واررررررررررررررو  ال التواسرررررررررررررره  نرررررررررررررراا  

مييين هيييذا يظهييير تيييردد هيييذي القيييورة وتكرارهيييا عنيييد سيييائر الشيييعراء   
 القيليين 

إلى جانب تلك الفكرة في اجتماع العنقرين التي اسيتمدها الشيعراء مين  -2
                                                 

   91ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
   62ص 1نفف المقدر م (2)
   192ديوان ابن حمديف ص (2)
   172نفف المقدر ص (1)
   92ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (9)
نسخة  129ورقة    أبو إسحاق بن أغلبالكتاب المنتخل من الدرة الخطيرةالمختقر من  (6)

 تاري  بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المقرية   2216مقورة رقم 
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ى استمدها الشعراء أيضا  من اجتماع الماء والخمرة، فهناك قورة أخر
الخمر، وهي تقوير الحباب بالشبكة التي تمنع الخمر من التطياير عنيد 
المزج، ويرى البعو أن هذي القورة هي أثر من السمة البحريية التيي 
ظهرت في أدب الجزيرة، فجياءت هيذي القيورة مسيتمدة مين هيذا األثير 

ا الييرأي عنييد ويتكييرر هييذ (1)البحيري، كمييا يييرى الييدكتور إحسييان عبيياف
آخيير فييييول   فميين األوقيياف التييي اقترنييت بالبيئيية البحرييية تقييوير 

وأغليب  (2)الحباب فوق كيأف الخمير بالشيبكة التيي تمنعيه مين الطييران 
إن تقييوير الحبيياب بالشييبكة إنمييا يعييود إلييى  -كمييا سييبق وقلنييا  -الظيين 

الطبيعة الريفية بيسيط أكبير مين إرجاعيه إليى أثير البحير، واليدليل عليى 
لك هو أن الشبكة الميقودة، هنا ليست هي شبكة قييد األسيماك بييدر ذ

  (2)ما ييقد بها شبكة قيد الطيور، فأبو الحسن الطوبي ييول

 وانرررراءو حيرررر او  ميفهررررا أك م ررررري  ُفُقرررره    

 

 

 

 

 

 صرراغ  احليتررالو عليهررا صرريتة الر ررت و  

 
  (1)وهي عند أبي الياسم الكلبي

 كررررررررأك  يتاب هررررررررا تررررررررتوأل مقرررررررريه   

 

 

 

 

 

 

  ررررررررريه  األلسررررررررر ر انت ررررررررراسضاا   ل

ويؤكد ذلك ابن حمديف فيبين لنا أن الشبكة الميقودة هي تلك التي توضع  
   (9)لقيد األطيار، وليست تلك التي يقطاد بها السمك وذلك في قوله

 كرررررأك  هلرررررا مررررر  نسررررريجر احليترررررال     

 

 

 

 

 

 ترررررررررررتاكال سلقرررررررررررلو أ ياا ارررررررررررا   

ي قييلية، وييدلنا علييى والظياهر أن قييد الطييور بالشيباك كييان موجيودا  في 
وهييي فيين رياضيية القيييور، وتييدريبها علييى القيييد،  كانييت  (6)ذلييك أن  البييزدرة

منتشرة في الجزيرة، بل كانت إحدى هواييات فردرييك الثياني مليك قييلية التيي 
تعلمها عن المسلمين، وما يؤكد هذا الرأي استعمالهم لفظة  نقب  وشبكة قيد 

  (9)ث ييول أحدهمالطيور هي التي ينقبها القياد حي

 و رررره ن   ررررت مل لررررُو الررررهًّنيا ت ررررتاكا  

 

 

 

 

 

 فإسرررررررراُو الررررررررهنوا م رررررررر   الراررررررررتاو 

تييرددت فييي أشييعارهم، وانتيلييت كمييا  ةومييا يهمنييا هنييا هييو أن هييذي القييور 

                                                 

   219العرب في قيلية ص (1)
   216الشعر العربي في قيلية  فوزي عيسى ص (2)
   99ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (2)
   79المختقر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة   ابن أغلب ورقة  (1)
   191ديوان ابن حمديف ص (9)
   72انظر   اإلسالم وال رب   دروم الندو ص (6)
   111ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (9)
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انتيلت سابيتها، حيث لم تيتقر على موضوع الخمر بل انتيلت إلى موضوعات 
  (1)ة فييولأخرى، فهذا ابن اليطاع ينيلها إلى ميدان الحيا

 واغتررررررريفه  عمرررررررض وي فيهرررررررا  ررررررررا ضال   

 

 

 

 

 

 ُ ت ررررل  ُأك    ررررل  و ا ررررُض الرررررتكة 

هاتييان الفكرتييان أو القييورتان، تطيييردان باسييتمرار فييي شييعر القييييليين  
ك يرهمييا ميين القييور، ومهمييا قيييل ميين أنهييم سييبيوا بييبعو هييذي المعيياني فييإنهم 

 ا بهم تقرفوا فيها تقرفا  جديدا ، وألبسوها أزياء تكاد تلحيه

 السمات الثقافية والطبقية: رابعاً:

يطفييو علييى سييطح الشييعر القيييلي أثيير ثيافييات الشييعراء الل وييية والنحوييية 
األخرى، وهذا الظهور ال يأتي عفو الخاطر ولكن الشاعر يؤكد  والفيهية والعلوم

بذلك التنبيه على تمرسه وطول باعه، فجاءت تلك  عليه ويسعى إليه، وكأنه يريد
ت باهته غثة ال حركية فيهيا وال حيياة، فيهيا مين االسيتعراو أكثير مميا المحاوال

فيها من الفن، فهذا أبو الحسن ابن أبي البشر البلنوبي يجمع حروف المعجيم فيي 
  (2)بيت واحد حيث ييول

َ ا ُف و  ال رررهاغ سسررر و حلظيررر  عتثرررا (3)موررر

 

 

 

 

 

بررررررا ل  ج رررررر  الكو اك مررررررروي اهلررررررون  

 ض ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررح كا

 

  (1)ا إال قول أبي الحسن الطوبي في وقف العذارفأي جفاف أكثر من هذ

  رررررال: اللررررر ول التحرررررى فقلرررررمل لررررر   

 

 

 

 

 

 يسرررررر   جهسرررررره    ررررررى بت هسرررررره  

 أمررررررررا مررررررررضن عااضرررررررري   فو همررررررررا   

 

 الاو ابترررررررررررررررررهاء  والاو موكيررررررررررررررررره 

أمييا محمييد بيين الحسيين الطييوبي فيرسييم لنييا لوحيية ميين الخطييوط نريييد لكييي  
  (9)قوله في العناقنتعرف عليها أن نمسك قلما  وورقة، فلنسمع إلى 

 مل أن ررررر   ا  عانقررررررملو بررررررها التمرررررراا 

 

 

 

 

 

ًر الظررررر ا      ال غسررررر ر اللأيرررررل وجررررريف

 كأن يفرررررررررا اُلمرررررررررراكر  ررررررررره  وابررررررررررا   

 

 فأل ررررر  ا رررررض  ف رررررااا كررررر ا 

وتظهر براعة أبي الحسن ابن أبي البشر البلنوبي العروضيية حييث اشيت ل  
عر بحيييث بتييدريف النحييو والعييروو فييي اإلسييكندرية بتالعبييه فييي أوزان الشيي

                                                 

   91ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
   12ص 1نفف المقدر م (2)
 هو الحلية  مزرفن   زرفن قدغية أي جعلهما كالزرفين بضم الزاي وكسرها و (2)
   91ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   62نفف المقدر ص (9)
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  (1)استطاع أن يأتي بشعر نستطيع قراءته على خمسة أوزان

 وُغرررررررررررررررررررررررررررررَال  مور ررررررررررررررررررررررررررررريف ف  

 

 

 

 

 

  رررررررره اثررررررررى لررررررررئ ب ل رررررررره  بول ررررررررها

 نَّا اأن ما ُلقي ملو 

 مثرررررررررررررررررررررررررل اوا  موُ رررررررررررررررررررررررررو ى   

 

 ال أبررررررررررررررالئ واررررررررررررررو ع يف ررررررررررررررها 

 ال يوتِّ  ا  ض يفي ملو 

 وجهرررررررررررررررر  التررررررررررررررررهاو  اللررررررررررررررررال   

 

 مرررررررررررررررررا  نأرررررررررررررررررا يررررررررررررررررراٍ وداا  

 فإن   ه ت قيملو 

 ال   ررررررررررررررررررررررررري   موه   رررررررررررررررررررررررررف   

 

 لررررررررررر ا فيررررررررررر   رررررررررررولو وجررررررررررره ا

 ج ا فكها أمواو 

 مررررررررررررررررران  غرررررررررررررررررريو موس رررررررررررررررررل ف    

 

 لرررررررري   سررررررررأبى ن ق ررررررررل  عهررررررررها   

 ولي  االأ السكواو 

َ  غرررررررررررررررررري مويف   رررررررررررررررررف    جرررررررررررررررررا 

 

 ي رررررررررال  عم رررررررررا كررررررررراك سوت رررررررررها   

 اك  الورصال  بوخوواو 

                                                  

فتيرأ  -منهوك الرمل  -مجزوء الرمل  -مجزوء المجتث  -األوزان الخمسة هي  الخفيف  (1)
 اليقيدة على الوزن األول هكذا 

 وغييييييزال مشيييييينف قييييييد رثييييييى لييييييي
 

 بعيييييد بعيييييدي لميييييا رأى ميييييا ليييييييت
 

 كذا وتيرأ على الوزن الثاني ه 
 وغيييييييييييييييييييييييييييزال مشييييييييييييييييييييييييييينف

 
 مثيييييييييل روو مفيييييييييوف    الييييييييي 

 
 وتيرأ على الوزن الثالث هكذا  

 لميييييييييييييييييا رأى ميييييييييييييييييا ليييييييييييييييييييت
 

 فيييييييي حبيييييييه إذ ضييييييينيت    الييييييي 
 

 وتيرأ على الوزن الرابع هكذا  
 قييييييييييييد رثييييييييييييى بعييييييييييييد بعييييييييييييدي

 
 ال أبييييييالي وهييييييو عنييييييدي    اليييييي 

 
 وتيرأ على الوزن الخامف هكذا  

 قيييييييييييييييييييييد رثيييييييييييييييييييييى ليييييييييييييييييييييي
 

 بعيييييييييييييييد بعيييييييييييييييدي     الييييييييييييييي 
 

   9ص 1شعراء الم رب م الخريدة قسم 



 221 

وشاع بينهم إضيمار األسيماء فيي ال يزل والتقيحيف والتالعيب باأللفياظ ، 
لك األل از واألحاجي، وهذا النوع من التلهي بقي ائر األميور عين عظيمهيا وكذ

ال نعييدي ميين التييرف الفكييري بيييدر مييا يكييون ناتجييا  عيين ضييحالة وضييعف، فييابن 
اليطاع كي  نتعرف على اسم من يِحب، علينا أن ندخل قلبه ، ونعيرف خبايياي ، 

  (1)حيث ييول

 امسورررررررررررررو م رررررررررررررحي ي  بقلررررررررررررر  

 

 

 

 

 

  رررررررررررررئوال ثيفاسررررررررررررراو برررررررررررررضدو دا 

 أيا دودو ارررررررررررر مئ فررررررررررررإك  ن سررررررررررررئ 

 

 (2)مل ستررررررر  ميفهرررررررا ارررررررون   مررررررراء   

 فما بيلبه جمرة وتقحيفها حمزة  

والبلنوبي ييول معميا  عن اسم مين يحبيه وهيو تمييم وموضيعه حيرف التياء 
  (2)فييول

 اا رررررهو الررررر ا أضرررررحى فررررر ادا بررررر     

 

 

 

 

 

 ملرررررررررررررر ابا صررررررررررررررتاال بتل سترررررررررررررر   

 اك صرررررررررررررررياضوا ُأو ُلررررررررررررررر  ثانيرررررررررررررررال 

 

 لرررررلو صررررر امئ بررررر   غرررررها امسوررررر و ب

وال يكتفييي الشييعراء بييذلك بييل إنهييم يتالعبييون باأللفيياظ فيقييحفون وييلبييون  
ويقيرون األخير أوال ، واألول تاليا، في تالعب ييذكرنا بيالبهلوان عليى حباليه، 
فهييو تييارة علييى هييذا الطييرف ميين الحبييل، وتييارة أخييرى علييى الطييرف اآلخيير، 

نييد اليلييب تعطييي معنييى البعييد فاألترجيية ال تعجييب أبييا الحسيين الطييوبي ألنهييا ع
  (1)والهجران

 أمضجاررررررررررةأل  رررررررررره أمتررررررررررُو موه رررررررررره ن   

 

 

 

 

 

 ال مق ت ليف هرررررررررررررررررررا واك  اورررررررررررررررررررضرا ما 

 ال م ه ررررررررررررررررو  أيم ضوج ررررررررررررررررةل فررررررررررررررررإنائ   

 

 اأسرررررررررررررملو مقلوب هرررررررررررررا ا ضمرررررررررررررا 

ويزداد إعجابهم بهذا النهج، ويوغلون فيه إلى حيد األل ياز واألحياجي التيي  
لكثيير مين النياف قيد عيرف محبية تحتاج إلى كد غيير يسيير لليذهن، ويظهير أن ا

القيليين لهذا النيوع فشياركهم فييه ومين ذليك ميا كتبيه أدييب مين أدبياء األنيدلف 
  (9)واسمه عبدهللا بن الحاكم الرعيني إلى الفييه أبي عبدهللا المازري ييول

                                                 

   229ص 2إنباي الرواة على أنباي النحاة ج (1)
   بيية النفف  الذماء (2)
   16ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   92نفف المقدر ص (1)
   19أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفى ص (9)
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 ابامرررررررا عرررررررااا  القرررررررواال اجرررررررال    

 

 

 

 

 

 بقررررررررررررررواى  فتيفررررررررررررررث  وملررررررررررررررنو

  ررررررراوع ت هوه  عرررررررن  وعرررررررن  وعرررررررن     

 

 ت هوه  نرررررررروك  ونرررررررروك  ونرررررررروكووع  رررررررر

وأبيين لييي مييا طيياوعهم ومييا عقيياهم  فأجابييه نثييرا  طيياوعهم العجميية والعييي  
 والعجز وعقتهم اللسان والبيان والجنان 

واألل يياز تقييل لييديهم حييدا  يحتيياج معييه اليييارئ إلييى أن يكييون علييى علييم 
باستخراج الجذور وجداول الضرب، فإن لم يكين متمرسيا  بالرياضييات فإنيه لين 

  (1)يستطيع أن يفهم ل ز أبي الحسن البلنوبي حيث ييول

 ااررررررررهو الرررررررر ا صررررررررياضنئ مورررررررره ن  ا  

 

 

 

 

 

 نأرررررا انت رررررى مررررر  ج  يف ررررر  مضا  رررررا  

 سللررررررررررر و ارك  او"ِّررررررررررره  ملكواررررررررررر و   

 

 (2)ألنرررررررر  ُ رررررررره  نس رررررررر  االي ضفررررررررا  

 أُلرررررررره  م ررررررررض كيررررررررف  غررررررررها ثلثورررررررر و  

 

 (3)جررررررررررررر  اال لثول ث ي ررررررررررررر   ار   ألل رررررررررررررا

    رررررره غلرررررر   القلرررررر و علررررررى صرررررر ر    

 

 (4)واكررررررر ا خيرررررررض و ارك  صورررررررحِّ ا   

ونحن ب نيى عين كيل هيذا اإلرهياق والكيد الميؤذي لنعيرف اسيم مين قييري  
 مدنفا 

 هذا هو األثر الثيافي الذي أحدثته تلك الدراسات الل وية والنحوية 

وفي البيت الكلبي نجد تلك الطبيية مين الشيعراء األميراء، أمثيال مسيتخلص 
بي، وعمار بين المنقيور، وثيية الدولية، وجعفير بين الدولة والياسم بن نزار الكل

الطيب الكلبي وهم من أمراء األسرة الحاكمة، وإذا ما نظرنا إلى شعرهم وجدناي 
يتألف من نفف واحد حيث الشعور باالعتداد، سيواء فيي الميدح أو فيي الفخير أو 
ال زل، فهم يحكمهيم الترفيع والكبريياء حتيى فيي حيبهم، فنجيدهم ال يتولهيون وال 
يسترضون الحبيب فالوجد والسهر والضنى ينتفي مين معظيم أشيعارهم ال زليية  
فاألمير الياسم ابن نزار الكلبيي ال يعذبيه جفياء الحبييب، ويجعيل مين هيذا الجفياء 
سببا  لليطيعة، وهو يأنِف مين  رؤيتيه ويعاقيب عينيه إن وقعيت علييه، وال يكتفيي 

                                                 

   11ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
 م الميقودة )علي( فإذا رخم فعل )يلعب( بحذف الباء فالباقي )يلع( معكوف علي  االس (2)
( والعين تساوى 12ييقد أن حرف الياء وهو ثلث حروف )علي( يساوى في حساب الجمل ) (2)

( وجذرها المربع أي العدد الحاقل منه المائة 122( وجملة العين والالم )22( والالم )92)
 (  12بضربه في نفسه هو )

التقحيف هو ت يير الكلمة بأخرى لشبه بين حروفها والشاعر ييقد أن كلمة )غلب( هي  (1)
 تقحيف كلمة )علي(  
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وييطعييه ويضييعه فييي  بييذلك بييل هييو لترفعييه وكبريائييه يييرفو مقييافاة الحبيييب
  (1)الحضيو األسفل وفي ذلك ييول

 اناررررررررررئ متررررررررررى جي ررررررررررو احلتيررررررررررر   

 

 

 

 

 

 

 لو وصررررررررررررلملو ج وم رررررررررررر  بترررررررررررري  ر 

 وميفلرررررررررررررررملو عررررررررررررررري  أك  مرررررررررررررررضا  

 

  و ولرررررررررو اُأم ررررررررر و فقرررررررررأاو عررررررررري  

 وجللتوررررررررررررررررررررررررررررر  ب لال ررررررررررررررررررررررررررررر    

 

 ال اللررررررررنر مثررررررررل   رررررررر اة  عررررررررنر   

 ووضرررررررررررررررررررلوت  دوك  احل يرررررررررررررررررررررر  

 

 رررررررررلر لررررررررو  ن رررررررر  ال ال ض ررررررررهس ر  

 كرررررررررراك  سررررررررررررر  و  لتورررررررررر  لرررررررررررو  

 

 (2)رررررت  و اْرررره  ابرررر  أبررررئ احلسررررنر   

وهم يرون في شؤون الحب تملكا  وإمارة وذلك كيول األمير مستخلص  
 الدولة 
  (2)الكلبي

  لرررررملو سوًمرررررا هلرررررا و ررررره  أيرررررضج ت     

 

 

 

 

 

 

  ولررررررةل مررررررا  ررررررهاا أن ررررررو  عيفهررررررا

 أتررررتهئ لررررو ملكررررملو أمررررض و  يتاررررى     

 

  مرررررررض  اآك  فيرررررررو   هرررررررضال وأن هرررررررى 

، أميا جعفير  (1)لك في فخر األمير عميار بين المنقيور الكلبييونجد شبيه ذ 
بن ثية الدولة فهيو ال يشيتكى مين الزميان مهميا آلميه، عيزة وأنفية منيه وفيي ذليك 

   (9)ييول

 ايهرررراا سرررر ن  الَمرررراكو فأتررررتكئ 

 

 

 

 

 

 

 واررررو الرررر ا مرررر  ارررر ومئ ستررررأملو   

 وعرررررررَميِ مرررررررا اك  سرررررررثلأه غضبهرررررررا   

 

 " رررررر   علررررررى أك  احلهسرررررره  سررررررثلأهو 

ي النزعة الطبيية التي تتجلى فيهيا روح العيزة واالعتيداد بيالنفف، تجليت هذ 
فييي شييعر هييؤالء األمييراء، ولييم تيييف عنييد حييد المييدح أو الفخيير، بييل تسييللت إلييى 

 موضوعات أخرى كال زل والخمر 

أمييا الشييعراء الوافييدون، فيييد سييمعنا تلييك الن مييات العذبيية فييي الحنييين إلييى 
تقيبغ أشيعارهم، وعنيدما يليح علييهم الوجيد الوطن، والتشوق إليى معاهيدي التيي 

                                                 

   96ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف م (1)
 أحمد بن الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي من أسرة الكلبيين حكام قيلية   (2)
   99ص 1االندلف مالخريدة قسم شعراء الم رب و (2)
   122ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
   272ص 1الم رب في حلى ال رب ج (9)
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يشخقون إلى مرابعه، فإن منعوا وِحجبوا عين زيارتيه سيالت ققيائدهم بيدموع 
 الشوق والحنين 

فهذا محمد بن عبدون السوسي، ينفيث تليك الن مية الشيجية، ويرسيلها زفيرة 
حارة على وطنه، عندما لم يقرح له جعفير بين ثيية الدولية باليذهاب إليى وطنيه 

  (1)فييول

 بررررررراى  سرررررررا جترررررررل  انلسررررررركضر د       

 

 

 

 

 

 

ً  ا يفررررررول  مررررررضقًّ أو م س ررررررضا     اسرررررر

 كيمرررررررررررا أارررررررررررا لها فتخ نرررررررررررئ   

 

 مرررررررا س لرررررررلو ا ررررررررياكو بالُق  رررررررضر  

وهذا عبدالكريم الحلواني يرسل زفراتيه مين أرو ال ربية فيي قييلية إليى  
 بلدي الييروان، فنشاركه حزنه على غربتيه وفراقيه وطنيه، وميا أليم ببليدي، ومنهيا

  (2)قوله

 ى ميفَلرررررررررررةأل برررررررررررالقريواكر حمرررررررررررا  

 

 

 

 

 

 

 أسام هرررررا الرررررتنو ال األ سارررررااو والق ررررره او   

 ت رررقق ملو جيررر   ترررتابئ بلررره  فض تهرررا    

 

 يَنررررال عليهررررا وال ترررري   وال ارررررضاو   

 :(3)ول  م  أ"ضن متسا  ل  ض ة ع  األاتال الِ نثضا عقه و يف  اليفظيه فيقول 

 ليرررررمل  ترررررلضا وليرررررمل  يرررررضىو متررررر    

 

 

 

 

 

 

 

 مرررررررا علرررررررل  ال ررررررر اد السرررررررقيما   ابا

 كيررررررف  سررررررا  ررررررريواكو يالررررررو نأررررررا    

 

 نث ررررررض  الررررررتنو اررررررلُكو  انيفظومررررررا  

 كيفررررررمل  أا  الررررررت د  تررررررض ال وغضبررررررال  

 

 فمحرررررا الرررررهاضو وتررررريها انض ومرررررا   

بهييذي الخطييوط المرسييومة رسييما  خفيفييا ، تتبييين مالمييح كييل فئيية ميين هييؤالء  
ثليت اتجاهيا  شيعريا  وسيمتا  الشعراء، وال نريد أن ن الي فنييول بيأن كيل فئية قيد م

معينييا ، اختلييف عيين نهييج الفئيية األخييرى، ولكنييا نيييول بييأن هنيياك بعييو مالمييح 
اخيييتالف مييين حييييث األلفييياظ والمعييياني، ومييين حييييث ذليييك الييينفف اليييذي يسيييود 
ققييائدهم، وهييذي العاطفيية التييي نجييدها أحيانييا  باهتيية، وأخييرى  تمتييزج بنزعيية 

ن، كل هذي تجعل خيط التميز واضحا  ارستيراطية  وثالثة مشوبة بالشوق والحني
 بين هؤالء الشعراء الذين مثلوا تيارات مختلفة ثيافية وطبيية 

                                                 

   19ص 1عنوان األريب   محمد النيفر ج (1)
مخطوط جامعة الياهرة رقم  129ص 1  ابن بسام جأهل الجزيرة الذخيرة في محاسن (2)

26216   
   129-129نفف المقدر ورقة  (2)
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 ظاهرة الضعف العام: خامساً: 

ظييل الشييعر وليييد المييؤثرات المشييرقية والم ربييية، رغييم ظهييور شخقيييته 
المسييتيلة فييي بعييو االتجاهييات، إالّ أّن ققيير الفتييرة التييي عاشييها لييم تمّكيين لهييذا 

واضررحة انلررامل بييفررة السررماا  وا ررا      واالسييتيالل، لييذلك لييم تظهيير الحييدود النمييو

ا"تل مل ا   بتلو مما أث ض على الرخ ية الرلضسة ال رقلية وبالترالئ أث رض علرى احلكره      

 على ا ا الرلض.

وإذا كانت التيليدية سمة من سماته ومعاني اليدماء هدفا  مين أهدافيه، وتيأثر 
ية أّسا مين أسسيه  إال أن ضيعف الشيعر ليم يظهير مين البيئتين المشرقية والم رب

خالل هذي األمور، وإنما وجدت أسباب أخرى أدت إلى هذا الضيعف، منهيا تليك 
البيئيية القيييلية ومييا حوتييه ميين أجنيياف متعييددة لييم تكيين العربييية ل ييتهم الرسييمية 
ل فتعلموها ل ة محلية، ال ل ة أساليب وبناء وعلم، وهذا ما أدّى بالل ة إلى النيزو

إلى حضيو العامية والشعبية، ودخول اللحن إلى اللسان، وإدخيال ميا لييف فيي 
ولهجيات أخيرى إليهيا، وهيذا بيدوري أدى إليى ضيعف االهتميام  العربية من ل ات

بالل ة، وكثير من نماذج هذا الضعف أوردها ابن مكي في كتابه  تثيييف اللسيان 
ج رافيي لتليك البيعية النائيية، وتلييح الجنان  أما السيبب الثياني فهيو ذليك البعيد ال

وبين الدعامة األساسية في المشرق وتليك الفيروع الم ربيية، إليى جانيب انيطياع 
الشعر عن أقوله باالحتالل وخليو الجزييرة مين أربياب الل ية والييائمين عليهيا، 
من شعراء وأدباء ول ويين، بالهجرة إلى مواطن أخيرى، ويضييف بعضيهم إليى 

 (1)هو فيدان  قورة للقراع بين الميذاهب اإلسيالمية هذي األسباب سببا  آخر و
إال أن ذلييك فيمييا أرى ال ييينهو سييببا  قويييا  لييذلك حيييث أن هنيياك بيئييات شييعرية 
كثيرة قد خلت من هذا القراع، ولم يؤد ذلك إلى الضيعف إذ أن الضيعف نجيدي 
أكثر ما نجدي فيي اسيتعمال التراكييب واأللفياظ واألسياليب التيي تيربيه مين النثير 

األقفهاني حيث قال عين الشياعر حسين بين  العام، وقد لحظ هذا الضعف العماد
ولكنيه ال يثبيت ليه مين هيذا  (2)واد المليب بال اون  وجدت في شعري لحنا  كثيرا  

الشعر الملحون شيئا  حتى نستطيع أن نتعرف على ظياهرة الضيعف تليك، ولعليه 
فهو يورد له ميطيوعتين  رأى أن هذا الشعر ال يستحق التسجيل فأهمله ومع ذلك

  (2)ييول في إحداهما

 ُأال ال ارررررررررررتيلر اهلرررررررررررون ميفررررررررررريِ

 

 

 

 

 

 

 ومثلررررررررررو ال احلرررررررررر ِّ ال سظلررررررررررهو 

 
                                                 

   172قيلية صالعرب في  (1)
   29ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   29ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
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 اليررررررُو اا ررررررت يف م ملو فمررررررا  رررررره مررررررضن 

 

 أمررررررررريف ل هو بالوصرررررررررلر أا م   رررررررررضراو    

 اال اا ي رررره  عوت ي رررره و ارررر ا ال ررررليف    

 

 فكرررررررررلًّ ايررررررررريه لررررررررر  سرررررررررض ي هو   

كيون هيذا المثيال مين جييد شيعري وهو حييا عبيجيدٌ ضيعيف، فيالمفروو أن ي 
حيث لم يثبت له العماد إال ما رآي قالحا ، ومع ذلك فالضيعف ظياهر بيي ن سيواء 
في النظم أو في األلفاظ غير الموفية، وأكاد ألمحه يكثر من إيراد لفظة  أال  في 

 أول األبيات ليستييم معه الوزن 

ي مين خيالل وقور الضعف هيذي تتيراءى لنيا حيين قراءاتنيا للشيعر القييل
فيدان هذا الشعر لألخيلة واليدرة التقويرية فالبلنوبي أبو الحسن ابن أبي البشر 

  (1)ييول

 لقررررررره وجرررررررهاو ال ررررررر   بلرررررررهكه 

 

 

 

 

 

 

 صرررررررلتال وكيفورررررررمل أهيفًّررررررر  اررررررره  

وإن هذا الضعف يظهر في استعمال ألفاظ وأساليب من النثر العام اليذي ال  
ر ومين ذليك قيول أبيي حفيص ابين يرقى حتى إلى النثير األدبيي فضيال  عين الشيع

  (2)مكي

 نلمرررراكهو  ضدميفررررا عرررر  ٍسرررراامكه   

 

 

 

 

 

 

 و يف ل ت يفررررررررا ييرررررررراًء أ"ررررررررض  األبرررررررره    

 اك الَسرررررررادُة ال اإليسررررررراك  ررررررراادةأل  

 

 للحضِّ ع  موض  اإليسراك فا  ت   ره   

فألفيياظ مثييل  نعميياكم طردتنييا  و  الزيييارة طيياردة  ال تليييق بييالنثر فكيييف  
 بالشعر؟

خييالل التكييرار الممييل للفييظ فنجييد ألفاظييا  بعينهييا  ويظهيير هييذا الضييعف ميين
تتكرر دون حاجة إليها، من ذلك ما نيرأي لمحمد بن الحسن الطوبي وقيد اسيتبطأ 

  (2)جواب كتابه لبعو إخوانه ويظهر الضيق والتبرم لهذا التأخير فييول

 كتتررررملو فلرررره  ررررت   عرررر  كتررررابئ 

 

 

 

 

 

 

 ومل سول رررررره  الضاوررررررولوو علررررررئ  يضفررررررا

  ارررررررررا ثررررررررره  ارررررررررا  ف ارررررررررا ثررررررررره   

 

 وأفأرررررررررال ثررررررررره  أفَّرررررررررال ثررررررررره أفأرررررررررا    

ينسبها إلى أبي الحسن ابين أبيي  (1)وهذي األبيات نجد الدكتور فوزي عيسى 

                                                 

   11نفف المقدر ص (1)
   129نفف المقدر ص (2)
   92نفف المقدر ص (2)
   229الشعر العربي في قيلية ص (1)
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البشر البلنوبي وال أدرى عالم استند في نسيبتها ونسيبة غيرهيا مين األبييات إليى 
  (1)غير قائلها  وقورة الضعف هذي نجدها في قول أخر

 اال سرررررررررررررررررا ال مرررررررررررررررررئ مهررررررررررررررررر  

 

 

 

 

 

 

 لومورررررررررررُو لرررررررررررئ عررررررررررره ال  فمرررررررررررا

 كمرررررررررررررررا ال مقترررررررررررررررلو اللررررررررررررررر ا   

 

 كمرررررررررررررا ال أ ترررررررررررررلو اللررررررررررررر ال  

وبعيييو أسييياليب الشيييعر تتيييدنى إليييى درجييية اسيييتعمال األلفييياظ والعبيييارات  
الشيعبية، ممييا يعطينيا اليييول بيأن هييذا الشيعر هييو شيعر شييعبي قييل لطبييية العاميية 

زيز الذين يحتفلون بالخفة في اليوزن والبسياطة فيي التركييب، ومنيه قيول عبيدالع
  (2)بن عبدالرحمن مت زال  

 باللأررررررررر  سرررررررررا  اووارررررررررةي ان لقرررررررررئ

 

 

 

 

 

 

 فاارررررررتل  ئ أ" ُ ررررررر  الويرررررررر   

  رررررولئ هلرررررا عترررررهو اللَسرررررَ بكرررررى      

 

 (3)فسرررررررررقى بأدملررررررررر   الل رررررررررر    

 وميفرررررراول  القض ررررررا   سكترررررر و مررررررا    

 

 س لقرررررررى فخان ت ررررررر و اليرررررررهو الضعرررررررر  

 :(4)ومتمثل ا   السو ية والضكاكة ال  ول أبئ احلس  التليفوبئ 

 سرررررررررررا  ا الررررررررررر ا كرررررررررررلا سررررررررررروا    

 

 

 

 

 

 

 سَسرررررررررررررررره عقلررررررررررررررررئ " ت رررررررررررررررراال 

 و لأه ررررررررررررررررررت   بررررررررررررررررررُو يتاررررررررررررررررررى  

 

 اأسررررررررررررررمل اوت ررررررررررررررها ضرررررررررررررر ال

 أدعررررررررررررررررو عليررررررررررررررررُو وُ ل ررررررررررررررررر    

 

 سقررررررررررررررررررررررولو: سرررررررررررررررررررررراالِّ ال  ال 

وليف معنى ذلك أن الشعر القيلي، كان كله عليى هيذا النحيو، ولكن نيا نجيد  
ل والخمير في هذا الشعر مواطن عدة لإلجادة واإلبداع في فنيون الوقيف وال يز

بنا بتلك النماذج الجيدة التيي مررنيا بهيا، وتملينيا جمالهيا، فسيرتنا  والحنين، فأعجف
تلك القور األخاذة واألسلوب الجمييل، وخاقية تليك القيور والتشيبيهات التيي 
جمعت بين الميرأة ومظياهر الطبيعية، إليى جانيب ذليك االمتيزاج الييوي بيين فين 

ا وهيو ميا أجياد فييه شيعراء قييلية الوقف واستعارة أدوات المعركة وأوقيافه
ألنه نبع من بيئتهم فأثر فيهم تأثيرا  كبيرا  حتيى كياد يسيت رق قيورهم وأخيليتهم 

 وتشبيهاتهم 

                                                 

   129ص 1عنوان األريب ج (1)
   121نفف المقدر ص (2)
   11ص 1الم رب م الخريدة قسم شعراء (2)
   11ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
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ومن خالل ما سبق نستطيع التعرف على ميواطن الييوة والضيعف فيي هيذا 
الشعر  فورود هذا الشعر على شكل ميطعات في ثنايا المقادر هو بتر لها عين 

يها، مما يضعف معناها، وال نستطيع مين خاللهيا تييدير هيذا الشيعر سابيها والح
 حق قدري والحكم من خاللها يأتي ناققا  وجزئيا  

أما ال لو في البديع والكد في طلبه والتباري في اإلكثار منيه جناسيا  وطباقيا  
له بأعباء فوق طاقته   وتورية  وميابلة  وغير ذلك من فنونه إنما يثيل الشعر ويحّمف

وال نشك في أن استعارة معاني ملوك الشعر اليديم إنما هو ترسيم لطيرييهم 
 وسير على نهجهم ومحاولة لمحاكاتهم والتشبه بهم 

أما ما دخل الشعر من تلك الثيافات النحوية والل وية التي ال تتفيق معيه فييد 
ه تكون عبئا  عليه، حيا إفن الشاعر يحتاج إلى ثيافة عامة ليقيل شياعريته، ولكني

غير ملزم بإيراد كل ما يعرفه، أو استعراو ثيافته مين خيالل هيذا الشيعر، وإالّ 
لعالج  الطبيب شعري باألدوية، فإدخال الثيافات الل ويية والنحويية والفيهيية وغيير 

 ذلك من العلوم يرجع إلى ضعف في الشاعرية والتخييل والتقور 

ف ميين حيييث فييإن الشييعر القيييلي قييد ظهيير فيييه بعييو نييواحي الضييع أخااريًا

التراكيب واألساليب والتدني باأللفاظ إلى حد العامية المبتذلية، وبعيو األخطياء 
النحوييية وظهييور اللحيين والعجميية إلييى اللسييان القيييلي  ومييع ذلييك فليييف ميين 
اإلنقاف والعدالة أن نحمل هذا الشعر كل هذا، فنحن نحكيم عليى ميا بيين أييدينا 

 ا أكثر عدالة وموضوعية وهو بعو ما وقلنا، ولو وقل كله لكان حكمن

لييذلك سييتظل أحكامنييا بضييياع ذلييك الجييزء الكبييير ميين هييذا الشييعر أحكامييا  
جزئييية، ال تعطييي هييذا الشييعر حيييه ميين اإلنقيياف، وخاقيية أن ابيين حمييديف 

 استطاع أن ينيو قورة الضعف هذي بمفردي 
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 الباب الثالث

 أعالم الشعر الصقلي
 

 

 

 

 

 حممد بن احلسن الطوبي ل األول:للللالفص
 ابن اخلياط الربعي ي:لل  لالفصل ال 
 أبو العرب الصقلي  ل::لللالفصل ال 
 ابن محدو   ع:للرابللالفصل ال

 البلتوبيأبو احلسن   الفصل اخل مس:
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 الباب الثالث

 أعالم الشعر الصقلي
 

 تمهيد: 

كنيييت أرييييد فيييي مجيييال الترجمييية المفقيييلة أن أقتقييير عليييى الشييياعر ابييين 
ً  من خالل شعري التعريف بالشعر القيلي، حيث استطاع هذا  حمديف، محاوال 
، غن اي، وحمليه فيي قلبيه أنشيودة،   ً الشاعر أن يجسد في شعري وطنه تجسيدا  حيّا 

وظييل يكفكييف دمعييه حتييى نضييب ميياء عينيييه،  وثييار ميين أجلييه، ثييم أخيييرا  بكيياي،
 ونضبت الحياة معه في عروق هذا الشاعر 

ولكني وجدت من حق الشعر القيلي علي أو من حق شعراء كان لهم إلى 
جانب تلك المشاركة سمات خاقة ت لب عليى شيعر كيل واحيد مينهم، أن أتيرجم 

 لهم، وأعرو لشعرهم الذي أبان عن شخقيات شاعرة متميزة 

ت بعين االعتبار في اختياري لمن أترجم لهم أمورا  عدة منها  أنهم وقد أخذ
هم المكثرون والمجيدون والمعبرون عن اتجاهات الشعر القيلي، وأنهم عاشوا 
خضم األحداث القييلية، اسيتيرارا وفتنية وهجيرة، وأن كيل واحيد مينهم كيان ليه 

الف وذليك طابعه الخاص، ولونه المميز الذي سرى في شيعري، وميع هيذا االخيت
التميز فإن باقة الورد مهما اختلفت ألوانها تظل تجمعها وشييجة واحيدة وزهريية 
واحدة، فهم رغم تميزهم بعضهم عن بعو، إالّ أنهم في النهايية يقيبون جميعيا  

 في بحر الشعر القيلي 

فمحمييد بيين الحسيين الطييوبي، ذلييك الشيياعر الجييوال بييين جنبييات المجتمييع 
ة، والقييورة الفكهيية، اسييتطاع أن يمثييل الجانييب القيييلي، قيياحب العييين النييياد

االجتميياعي فييي الشييعر القيييلي خييير تمثيييل، فتعييرو لتلييك العييادات والقييفات 
وأساليب الحياة، التي كانت تسود المجتمع بالنيد والتوجيه، وأوضيح لنيا ميا كيان 
يدور في هذا المجتمع من عادات وتيالييد اجتماعيية، بجانيب ميا تجيدي فيي شيعري 

 ثر الشيعي من ذلك األ

أمييا ابيين الخييياط الربعييي الييذي اسييتطاع أن ييييف فييي سيياحة المييدح القيييلية 
وحيدا  ال يجارى، فإنه يعدُّ من السابيين الذين أمتعونيا بتليك القيور الريفيية عين 
حيول السنابل ومواسم قطاف العنب، وتلك الينيابيع المتفجيرة مين بيين القيخور 

لتي استطاعت أن تحوليه مين شياعر يليتيط مع ما يميزي من تلك النظرة التأملية ا
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 ما على السطح إلى سابح ي وص وراء الفكرة بأناة وقبر 

وهذا شياعر آخير يمثيل الجزالية والييوة والفخامية، ييذكرنا بعنفيوان المتنبيي 
واعتدادي، وقد اسيتطاع هيذا الشياعر وهيو أبيو العيرب القييلي بميطعيات بسييرة 

ا عن شخقيية شياعر فيذ أضياعه اليدهر، وقلتنا من ديوانه الذي فيد أن يعبر لن
 فال أكثر من أن نشعري بحيه علينا 

أما ابن حمديف ذلك الوطن الشاعر فييد جعليت مين الوفياء ليه ولقييلية أن 
أفرد مساحة في الرسالة تدل على قدري وتوفّفيه بعو حيه فهو بحق مخلد الشعر 

 القيلي 

ء إليى مقير فمثيل أخيرا  ذلك الشاعر الذي حمل شعري زادا من وطنه وجيا
رقة ال زل القيلي، وأجاد في مشياركة البيئية المقيرية بشيعري فوقيفها وأبيان 
عنهييا، فكييان أبييو الحسيين البلنييوني ميين سييفراء الشييعر القيييلي إلييى بيئيية الشييعر 

 المقري 

وفي دراسيتي لهيؤالء الشيعراء الحظيت تيرتيبهم الزمنيي بييدر اإلمكيان،  
اريخييية ميين خييالل المقييادر التييي معتمييدا  فييي ذلييك علييى بعييو الملحوظييات الت

خت لحياة قيلية، إذ أن تواري  والدة ووفاة بعضهم لم تذكرها تلك المقيادر  أر 
 التي ترجمت لهم 
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 الفصل األول

 حممد بن احلسن الطوبي
 

هييو أبييو عبييدهللا محمييد بيين الحسيين الطييوبي نسييبة إلييى ققيير الطييوب وهييو 
هر غلبية النثير علييه حييث تيولى اشتهر بالنثر والشعر، والظا (1)موضع بإفرييية

دييوان اإلنشيياء بيالجزيرة، يييذكري اليفطيي فييييول   قياحب ديييوان اإلنشياء عييالم 
بالرسيائل جيامع للفضيائل، أربييى فيي النحيو عليى نفطويييه وفيي الطيب عليى ابيين 
ماسيويه، وكالمييه فييي نهاييية الفقيياحة، وشيعري فييي غاييية المالحيية، ولييه ميامييات 

فشيهرته ليم  (2)ري كثيير مشيهور بيالجزيرة قنفها، وله خيط حسين ميذكور وشيع
تيف على براعته في الشعر بل هو جامع لكيل فضيائل األدب والعليم، ففيي النثير 

وإلى جانيب  (2) له ميامات تزري بميامات البديع وإخوانيات كأنها زهر الربيع 
مياماته ورسائله يتمتيع بموهبية الخيط الحسين ويجييد النحيو، أميا فيي الطيب فهيو 

، وقييد جمييع كييل هييذي القييفات ابيين اليطيياع القيييلي فييي ميطوعيية لييه سييابق ميييدم
 :(1)يمدحه بها فييول

 أسهرررررررررررررررا األارررررررررررررررتا و ال ال رررررررررررررررر

 

 

 

 

 

 رررررررررررررر ا واعرررررررررررررضال  الكررررررررررررر ا  

 لرررررررررررررررو ال اليفحرررررررررررررررو  يرررررررررررررررا     

 

 ال سسرررررررررررررررررررررررررامي  مسررررررررررررررررررررررررراار

 ثرررررررررررررررره ال ال لرررررررررررررررر  عرررررررررررررررر     

 

 دافرررررررررررررررر  الررررررررررررررررهاء  اللقرررررررررررررررراار 

 أنرررررررررررررررمل  ال اليفثرررررررررررررررض التهسهرررررررررررررررر 

 

 (6)وال الرررررررريفظه الس رررررررر مى (5)رررررررررئًّ

 فاضررررررررررررررررل األبرررررررررررررررراء واليف ررررررررررررررررر  

 

 رررررررررررررر  عظرررررررررررررامئًّ ع رررررررررررررام ئ 

وقد عاب ابن الطوبي في عهيد ثيية الدولية وليم يعيرف زميان والدتيه، وقيد  

                                                 

   997المكتبة القيلية  أمارى ص (1)
   296المحمدون من الشعراء  اليفطي ص (2)
   129ص 2إنباي الرواة على أنباي النحاة   اليفطي ج (2)
   129نفف المقدر ص (1)
وقال عنه  227  2لثعالبي في اليتيمة   هو أبو الحسن علي بن محمد البديهي، ذكري ايهيالبد (9)

  من شهرزور كثير الشعر نابه الذكر   
عراق قوال   هو أبو الحسن محمد بن عبدهللا السالمى قال الثعالبي  من أشهر أهل الالسالمى (6)

   261  2على اإلطالق اليتيمة 
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الزم الشيياعر أمييراء الكلبيييين، الييذين كييانوا يمثلييون المركييز الييذي تجمييع حولييه 
وقلنا مين شيعري ميدحا  لهيؤالء األميراء،  الشعراء واألدباء، لكننا ال نجد له فيما

 لق شعراء المدح من حولهم، قيليون أو وافدون، ونالوا أعطياتهم الذين تح

وهذا يدل على أن ما بيي من أشعار ابين الطيوبي ال يمثيل إال ذليك الجانيب 
 االجتماعي الذي نلمسه في شعري واضحا  معبرا  

 

 اتجاهه الشعري:

ونحن حين ندرف ابن الطوبي هذا فإن دراسته البد أن تنقب على الناحية 
تماعية التي مثلها شعري المتبيي لنا خير تمثيل، فجاءت لمحات ذكية خاطفية االج

تليييي الضييوء بسييرعة هنييا وهنيياك علييى نييياط مختلفيية داخييل جنبييات المجتمييع 
القيييلي، حيييث أن  الموجييود ميين شييعري يقييور اتجيياهين  مشيياركة فييي الحييياة 

ويقيف  ىروإقبال على لذاتها وهو في هذا اليسيم يت يزل بال لميان ويفيتن بالعيذا
الراققات وال ي يب عن مجالف ال ناء، ويخاقم الناف فيهجيو البخييل واليدميم 
وذا اللحية الطويلة وينفر من الشييب، واالتجياي الثياني عيزوف عين الحيياة وسيأم 

وقيد اسيتطاع ابين  (1)من الناف وثورة عليى مخيالفتهم الشيريعة ونييد للمتقيوفة 
االتجياي األول إجادتيه فيي االتجياي الطوبي بريشته الساخرة أن يجيد فيي تقيوير 

الثاني الذي كان ينم في ثورتيه عليى مخيالفي الشيريعة ونييد المتقيوفة عين فهيم 
ويقدر عن عيل باعتدال وتوسيط، وسينييم هيذي الدراسية عليى هياتين النياحيتين 

 اللتين غلبتا على شعري وهما الناحية االجتماعية والناحية الدينية 

 ةأواًل: الناحية االجتماعي

غلييب هييذا االتجيياي علييى شييعر أبييي عبييدهللا فشييارك فيهييا ب زلييه وخمرياتييه 
ووقيفه ومييع إقبالييه علييى الملييذات وحضيور مجييالف ال نيياء واللهييو إال أن عينييه 
النفّاذة الناظرة إلى الجمال دائما  كانت تنفر من اليبح، فما إن تييع عليى منظير ال 

لدعابة ال تفارقيه إن خاقيم أو يروقها حتى ينطلق لسانه بالذم والنيد والتهجم  وا
   (2)هاجم أو وقف أو ت زل فلننظر قوله مت زال

 سا اارررررررررررئ  القلررررررررررر   أاُل اْررررررررررررةأل  

 

 

 

 

 

 

 ميفررررررررالي  مرررررررر   لت ررررررررُو القااررررررررئ 

 جسرررررموو مررررر  مررررراء  فمرررررالئ أان ...    

 

  لت رررررررو جولمررررررروًدا علرررررررى اليفرررررررا ر   

                                                  

   229  إحسان عباف صالعرب في قيلية (1)
   299هم  اليفطي صالمحمدون من الشعراء وأشعار (2)
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 أ"ررررررراىو مررررررر  لرررررررن  ومررررررر  نت مرررررررة   

 

 عليررررررررُو مرررررررر  مضدسرررررررره  أن ررررررررا ر   

 ك  الررررروانارررررتحاك  مررررر  صررررراغو دو 

 

 برررررررهاال علرررررررى غ ررررررر   مررررررر   اآ ر

وهو في غزليه ال يبتعيد عين ذليك ال يزل القييلي اليذي ميزج بيين الطبيعية  
   (1)والمرأة فالخد آف والعين نرجسة كما ييول

 ِرررررررررررررررررررررررهِّو     وم ايرررررررررررررررررررررررةأل 

 

 

 

 

 

 

 

 وعييفرررررررررررررو نضجسرررررررررررررةأل  ابلررررررررررررر    

 واسقيررررررررررو مرررررررررر   يترررررررررر   هرررررررررروةأل   

 

 فوجهورررررررُو لرررررررئ دعررررررروة كاملررررررر     

لك الثالثيية الشيائعة فيي الشيعر القييلي مين ميزج بيين وال ت يب عن باله ت 
   (2)المرأة والطبيعة والمعركة، ويظهر ذلك من قوله

 أاًّ واد  سلرررررررررررررررررول ال وجيفتيررررررررررررررررر  

 

 

 

 

 

 

 

  ررررراا  مررررر  ال ررررر ادو ترررررو ال اليررررر     

 فرررررررررا ا امرررررررررمل أجتيفيررررررررر   ثيفرررررررررا ئ    

 

 عيف رررر و و رررر و السرررريوى  مرررر  مقلتيرررر    

بياآلف النابيت عليى النيار  وقد نيال العيذار إعجابيه فيأكثر مين وقيفه، تيارة 
   (2)وأخرى بال اللة الوردية المطرزة بخيوط خضراء، من ذلك قوله

 كأ رررررررررررررررررررررررررررررا عررررررررررررررررررررررررررررر اا 

 

 

 

 

 

 

 وا ررررررررررررررره ميفررررررررررررررر  األْرررررررررررررررضو

 غ لررررررررررررررررررررررررررررررررةأل وادسررررررررررررررررررررررررررررررررةأل 

 

 فيهرررررررررررررررا  رررررررررررررررضاٍ أ" رررررررررررررررضو  

  :(4)وسقول م  أ"ضن 

 سقررررررررررول لررررررررررئ اآ و  ررررررررررل لررررررررررئ   

 

 

 

 

 

 

 عرررررررررررررر ا  مكثررررررررررررررض ُلث مررررررررررررررئ   

 فقلررررررررررررررملو أترررررررررررررررتهمل عيفرررررررررررررررها  

 

 ئعررررررررررررررر اا مررررررررررررررر  ال أا رررررررررررررررما 

ولييم ييتقيير علييى ال ييزل بالمؤنييث بييل نجييد لييه إسييهاما  كبيييرا  فييي ال ييزل  
بالمذكر، ومن جميل قوله تخريجه حد السيرقة بياليطع حييث سيرق قبلية مين خيد 

 غالم  فييل له  سرقت الورد من خدي  واليطع الزم في حدي 

  رررررررالوا: ارررررررض مل الرررررررواد ال  تلررررررر 

 

 

 

 

 

 

    َ  مرررر  "رررره حييررررى ابرررر  أبررررئ اللرررر
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    علررررررررى اررررررررااقفقلررررررررمل: ال ُ  رررررررر

 

  ٍ  (1)اال ا ا اارررررررتخلر مررررررر  يرررررررض

وهو يحب ال لمان ويسعى وراءهيم أييا كيانوا نقيارى أو مسيلمين فبعيد أن  
يسرق قبلة من خد يحييى فإنيه يتبيع نسيطاف ال يالم النقيراني حتيى ليو أدى بيه 

   (2)ذلك إلى الجحيم فييول في ذلك

 أ ررررررول و رررررره مررررررض نسرررررر ا  بررررررئ   

 

 

 

 

 

 

 و لررررررررر  فيررررررررر  عررررررررر ال ألررررررررريه  

 مرررا  كالتررراك فررروق الكثيررر و ررره  

 

 وأ تررررررررل سضنررررررررو بأحلرررررررراه اسرررررررره   

 لررررره  كررررراك ال اليفررررراا اررررر ا غرررررها     

 

 فرررررررإنئ أيررررررر  د"رررررررول ا حررررررريه 

وقد أكثر ابن الطوبي من الت زل بال لمان كثرة تدل عليى نيوع مين الشيذوذ  
فييي الشيياعر هييذا الشييذوذ الييذي امتييد إلييى الفيهيياء كمييا سييبق، ومييع أن كثييرة ميين 

بيدر، إال أن إكثيار ابين الطيوبي ييدل عليى شييء  الشعراء تناولوا هذا الموضوع
من هذا الشذوذ، فرغم إقباله على الملذات ومجالف اللهو وال ناء نراي ييّقر في 

 وقف الخمر التي عمت شعر الجزيرة ويكثر من ذكر ال لمان 

ومع أن غزله يمتاز بتلك الرقة والسالسة والمزج بينه وبين الطبيعية، فإنيه 
تلييك األوقيياف والتشييبيهات التييي دار حولهييا، فنيييرأ نفييف  يظييل محييدودا  بحييدود

معاني الميطعة في ميطعات أخرى بت يير في الوزن وتيديم وتأخير في األلفاظ، 
   (2)فهو في وقف العذار مثال  ييول

 نرررررررررررررررررررا اأسرررررررررررررررررررملو عررررررررررررررررررر ااا  

 

 

 

 

 

 

 لرررررررررررررررر  "للررررررررررررررررمل عرررررررررررررررر ااا  

 كأن رررررررررررررررررررررررررر  الاو مسررررررررررررررررررررررررررو   

 

 " أررررررررررررررررمل علررررررررررررررررى جلأيفرررررررررررررررراار

 أو التيف سرررررررررررررررررررررررجو ال الررررررررررررررررررررررروا 

 

 ة ال اْررررررررررررررررررررضاارد " ررررررررررررررررررررض

فنييراي يعيييد نفييف األوقيياف فييي ميطوعيية أخييرى فيجعييل البيييت األول فييي  
الميطوعة األولى ثانيا  في الميطوعية الثانيية، وهيذا الثياني أوال واألخيير أخييرا ، 

   (1)ومن ذلك قوله في وقف العذار أيضا  

 وعرررررررررررر اا كأنرررررررررررر  الا مسررررررررررررو 

 

 

 

 

 

 

 " أهرررررررا كامررررررر  علرررررررى جلأيفررررررراار  
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 و رررررررالوا  ع ررررررر   اللرررررررا لوك ميفررررررر   

 

  ررررال  ال  ا اللرررر اا "لرررر و اللرررر اا   

 مررررررا اأسيفررررررا بيف سرررررر ا  تررررررل ارررررر ا     

 

 نابتررررررا ال صررررررحي ة مرررررر  ن رررررراا    

، ، ويوليع بال نياءفيقيف اليرواقص، وال ناء وهو ييبل على مجالف األنف 
، ليذا نيراي يهياجم أقييحاب األقيوات النشياز، ومين قوليه فييي وبالقيوت الحسين

   (1)استدعاء قديق له إلى مجلف أنف

 ض بيفا انيرررهاا  مررر  كرررفِّ "رررود    ررره تررر 

 

 

 

 

 

 

 أ تُلررررررررمل  كرررررررراهل لر والليررررررررلو دا ر 

 لرررررررروال متيتوررررررررو عيفاررررررررا-ونلميفررررررررا  

 

 بسررررررررررما  األا مررررررررررالر واألاررررررررررَا ر 

 وع تيفرررررررررا للمررررررررراء حيمرررررررررل نرررررررررااا 

 

 ال  يفرررررراك  كأناهررررررا "ررررررضيف عررررررا ر  

 وفتررررررررررراة  مكرارررررررررررُ مل  لليف رررررررررررهامى   

 

ٍ  مسررررررررررراا بالَجررررررررررا ر    وع ررررررررررو

إعجابيه الشيديد بهين وبحركياتهن وفي مجلف اللهو ترقص الراققات ومع  
المتمايلة المن مة إال أن ولعه بال لمان يضفيه على تلك اليرواقص فهيي )سياحرة 

   (2)الرقص غالمية( كما ييول

 اررررررررررررايضةي الررررررررررررضا ر غ ميررررررررررررةأل 

 

 

 

 

 

 

 

 ميفهرررررررررا دوا رررررررررئ وبهرررررررررا دا رررررررررئ   

 ا ا برررررررررها مرررررررررض يرو مرررررررررا بييفيفرررررررررا  

 

 سرررررررض رو  لررررررر  برررررررن  أيررررررررا ئ  

ت الخمرة ت ير على الهموم فتيتلها عنيد غييري وهو معجب بال ناء، فإذا كان 
من الشعراء، فال ناء هو الذي ييتل الهموم وي ير عليها، حييث ينييل هيذي القيفة 

   (2)من الخمرة لل ناء فييول في وقف م ن  

 ا ا غيفاررررررررررى سَسررررررررررلو اهلرررررررررره  عيفاررررررررررا 

 

 

 

 

 

 

 وسأمييفررررررررررا ِررررررررررا نهرررررررررروا و م يف رررررررررر و 

 لرررررررر  ومررررررررض س الرررررررر  كررررررررلا اررررررررهت 

 

 ضًّ عيف ررررررررر وبررررررررروم ض  فررررررررراهلمووا م ررررررررر  

وأذنه العاشية لل ناء ال تجيز ألولئك الذين ييتحمون هذا المييدان بأقيواتهم  
   (1)المنكرة حتى دخوله، لهذا فهو يلهب ظهورهم بسياطه الالذعة فييول

 ومتررررررررررررررررررر ت  ررررررررررررررررررر و ميفررررررررررررررررررر  

 

 

 

 

 

 

 بررررررررررررررن أارررررررررررررررقاا وكيضبررررررررررررررر   

 
                                                 

   62نفف المقدر ص (1)
   66-69نفف المقدر ص (2)
   67ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب  العماد األقفهاني م (2)
   69نفف المقدر ص (1)



 292 

 س ررررررررررررررضل اللررررررررررررررود  ولكرررررررررررررر   

 

 ضررررررررررررررضبو  سوجرررررررررررررر  ض ررررررررررررررض ب   

الييذي يعيياني منييه نتيجيية ضيييية بهييؤالء  وهييو إلييى جانييب السيييم والكييرب 
   (1)الم نين، فإنه يهوى أن يقاب بالقمم والعمى حتى ال يسمعهم وال يراهم

 سوترررررر  فيفهررررررون انسررررررهاد  ال ررررررما  

 

 

 

 

 

 

 ونت وررررررررررررضر  فيفحرررررررررررر ًّ اللمررررررررررررى 

 دعررررررررررررا  اجررررررررررررال  اىل عضاررررررررررررهه  

 

 ف رررررررررررررري  عضارررررررررررررههو مأمترررررررررررررا 

تيز للقيوت الجمييل وأحاسيف هذا الشاعر دائما  مستنفرة فإذا كانت أذنه ته 
وتنفر من القوت اليبيح، فإن عينه تشرق بالمنظر الحسن، وتتأذى مين المنظير 
اليبيح، فتلك اللحى الكثة الطويلة التي تخفي الوجيه فيال تظهير العينيان إال كثيبيي 

   (2)كساء أسود تنال من سياطه تلك، فييول واقفا  لحية كبيرة

 مررررررا اك اأسررررررملو وال مسلررررررملو بلحيررررررة   

 

 

 

 

 

 

 ض ررمل  كلحي ررة  جل ررضر برر  حممارره  عض

 ارررررررهاا عليررررررر  وجه ررررررر و فكأ أرررررررا  

 

 عييفرررررا و ال ثوقت رررررئ  كسررررراء  أارررررود    

وهو ال يييف عنيد حيد تنياول المنياظر الخارجيية بالنييد والتجيريح كالدمامية  
واليبح والرائحة الكريهة والقيوت اليبييح، لكنيه يتنياول ثييالء الظيل وذوي اليدم 

   (2)الذين يستثيلون أي طارق فييول في ذم بخيلالبارد بالذم، وأولئك البخالء 

 مرررررررر اا ا  د"لررررررررملو عليرررررررر  لكرررررررر  

 

 

 

 

 

 

 ف يفرررررملو فقلرررررملو ال عرررررضار انقرررررالر

 علرررررررررئا اليررررررررروا نررررررررر ا  ال صرررررررررياا  

 

 فأتررررررررضق لونرررررررر  مثررررررررل  اهلرررررررر ل  

وهو ال يقبر كذلك على سوء األخالق ويهاجمها، وأشد ما يزعجيه أولئيك  
   (1)يرى أنهم أسوأ الناف فييولالذين ييولون ماال يفعلون، فهو يب ضهم و

 سقررررررضال  وليرررررر  لررررررو كررررررل  تررررررئء   

 

 

 

 

 

 

 وم لتورررررررررررر  فتت ررررررررررررضو  بليررررررررررررها 

 فمررررا سضجررررو ال ررررهس و الوعرررره  ميف رررر و     

 

 وال خيرررررررى اللررررررهوًّ لرررررر و وعيررررررها   

وتعترضه مشكلة الشيب وما يتبعها من خضاب، وقد أتيى فيي ذليك بقيور  
نتقير للمشييب انتقيار ي عذبة جميلة  وقابل كثيرا  بين الشيباب والمشييب، فكيان
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   (1)من أسيط في يدي ومن تلك الميابالت التي أجراها قوله

 بكى الرتال  اجال  به   مرا صريفلوا  

 

 

 

 

 

 

 والري و أف رلو ال التح  ريلر واليفظرضر   

 اك الرررررتال  ُكُلي ررررل  ضررررل  مسررررلكي و  

 

ًر سهها اللن  ل ثرضر   والري و كال ت

وقييفه الشيييب، قييورة العييين  وميين تلييك القييور العذبيية التييي أتييى بهييا فييي 
المنيبضيية عنييد الكبيير ال لضييعف فيهييا وإنمييا خوفييا  ميين أن ينتيييل إليهييا بييياو 

   (2)الشيب

 أان عرررررررررري  ا ا ثقلررررررررررمل مررررررررررريتا

 

 

 

 

 

 

 سكرررروك هلررررا انقترررراا  وا  ررررااو   

 كرررررررأك  اللرررررررن  مرررررررر  و أك  مرررررررضا     

 

  افررررررُة أك حيررررررلا بهررررررا التيررررررااو  

قييل، إذ أن خاضييب الشيييب وهييو يهيياجم الخضيياب ويييراي خطيية ال تليييق بعا 
يكذب في كل شيء حتيى عليى الشيعر  بيل هيو فيي رأييه أدهيى مين ذليك كثييرا ، 

   (2)حيث هو ال يسود الشعر فيط بل الوجه والعرو والعيل كما ييول

 اضررررررررريمل سرررررررررا "اضررررررررر   الريرررررررررر  

 

 

 

 

 

 

 ررررررررررر  " أررررررررررة لرررررررررري  موضضررررررررررى

 ا رررررررررررررررررواد ا  ميفرررررررررررررررررُو ث ثرررررررررررررررررال  

 

 وجهرررررررررررررال وعقررررررررررررر ل وعضضرررررررررررررال 

الخضيياب ووقوفييه إلييى جانييب الشيييب فييي تلييك ومييع ذلييك فهجومييه علييى  
المفاضالت التي أجراها بين الشباب والمشييب، قيد جياء متيأخرا  وعليى األغليب 
في تلك الفترة التي انيطع فيها عن الناف وبدأت المرحلة الثانية في شعري، حيث 
أنه في أول أمري كان يكري الشيب ويظهر ذلك من تفضيله السواد عليى البيياو 

السييوداء فييي نظييري أفضييل ألنهييا تحيياكي لييون الشييباب، ويييرى أن بنييي  فالجارييية
   (1)العباف أقابوا في اختيارهم اللون األسود في لباسهم حيث ييول

 بيفررررررو اللتررررررا   رررررره ف يفرررررروا لسررررررضا 

 

 

 

 

 

 

 بيفررررررررررررَع ههو نترررررررررررريلِّ الثيررررررررررررال  

 لرررره  لتسرررروا السررررواد  لقرررره أصررررابوا    

 

 النهرررررررهو يكررررررروا لررررررروك  الررررررررتال 

  :(5)الل ا ليف س  ألن  سقوا ِ   تلض وحياول أ"ريال اجياد  
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 مررررررا " ررررررتمل انررررررري  للتانيرررررراا   

 

 

 

 

 

 

 ال ولكرررررر  ارررررررمو و عرررررر  ع ررررررهامئ

 يرررررر اا أك سررررررضوا مررررررري  فيتررررررهو    

 

 لرررررررئ  مررررررريفهه ارررررررضواواه بوفرررررررامئ 

وقيييد تعيييرو أبيييو عبيييدهللا الطيييوبي لوقيييف المعنيييى، والنحيييول والنيييار،  
جميال وإنكيار والمنجمين، وغير ذلك، وهيو فيي كيل هيذا يقيدر عين إعجياب بال

 لليبح 
 

 ثانياً: الناحية الدينية

عاب ابن الطوبي فترة ازدهيار األدب فيي قييلية، تليك الفتيرة التيي تفييأت 
ظالل االستيالل، واالستيرار التام في جوانب الحياة المختلفية، فهيد أت الفيتن فيي 
الداخل، واضطر أعداء الخارج للتوقف عن التحرب بيالجزيرة، فعاشيت قييلية 

دوء ورخاء وفي ظل هذا الجو كان يعيب ابن الطوبي، فنال من أطاييب عيشة ه
اللذة الكثير والذي ظهر أثري في شعري لهوا ومجونا ، ولكن ابن الطوبي قياحب 
اليلم واللسان، والمالزم لألميير، البيد مين أن يمسيه مين آتيون السياسية شييئا  مين 

الفتنية كيان فيي الجانيب ناري، ولكن رياحها لم تيأت بميا يشيتهيه، إذ أن دوري فيي 
الييذي خسيير  (1)الخاسيير، فهييو بعملييه إلييى جانييب علييي كقيياحب لييديوان اإلنشيياء

المعركة بيتله من قبل أخيه الوالي جعفر، خسر هيو أيضيا ، وبخسيارته السياسيية 
 انطوى على نفسه، وساء ظنه في الناف وتيدم بيه السين، وعياب بعيد الفتنية ميدة

ن هييذا الفاضييل موجييودا  فييي سيينة خمسييين طويليية، وفييي ذلييك ييييول اليفطييي،  كييا
إذن هو عاب بعد الفتنة وتيرك  (2)وأربعمائة بقيلية، وأظنه عاب بعد ذلك مدة 

الديوان أكثر من أربعين سنة، ولو فرضنا أنه كان قياحبا ليديوان اإلنشياء وهيو 
ابن ثالثين، وعلى ما يذكري اليفطي أنيه عياب بعيد الخمسيين واألربعمائية بميدة، 

طيع اليول بأن الرجل قد طال عمري وهذان األمران  فشله فيي السياسية فإننا نست
 وتيدمه في السن كانا سبب توجهه نحو الدين 

وميين خييالل تدينييه وزهييدي نالحييظ أمييورا ثالثيية  هييي ثورتييه علييى مخييالفي 
 الشريعة، ونيد أدعياء المتقوفة، وذم الحياة والناف 

لنيياف، فهييم علييى محبييتهم ففييي األول يأسييى لهييذا التنيياقو الييذي يييراي فييي ا
   (2)لربهم إال أنهم يعقونه ويطيعون إبليف، فهم كما قال
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 سوح رررررررررررررررر ًّ بيفررررررررررررررررو  دا  اب هورررررررررررررررره  

 

 

 

 

 

 

 ولكرررررررررررريفهه بلررررررررررررهو سل ررررررررررررون  و 

 وابلرررررررري و  رررررررره تررررررررضبوا بت  رررررررر و    

 

 واررررررررررره بلررررررررررره  او س يلون ررررررررررر و  

لييذلك فهييو ال يريييد أن يعيييب بييين هييؤالء الييذين نسييوا الشييريعة وتجيياهروا  
   (1)داد أهل الشر وقل أهل الخيربالمعاقي حتى از

 لرررررررررررو  لرررررررررررمل لرررررررررررئ: أا ترررررررررررئء 

 

 

 

 

 

 

 مهرررررررررررون   لقلرررررررررررملو: "  صرررررررررررئ  

 اليف ررررررررررررررررررا و  ررررررررررررررررررضاال أفررررررررررررررررررا    

 

 فررررررررررررررر ا يرررررررررررررررن ميفررررررررررررررراصر  

 نسررررررررررررررروا الررررررررررررررررضسلُة يتارررررررررررررررى   

 

  ررررررررررررررررررررررااضوا بانلاصررررررررررررررررررررررئ

 فرررررررررررررررررررررررررضااوه ال اٍدسرررررررررررررررررررررررراد    

 

 و"ريواورررررررررررررررررررره  ال انتقرررررررررررررررررررراصر 

 يترررررررررررررررررى سوافررررررررررررررررروا انيفاسرررررررررررررررررا 

 

 في "ررررررررررررررررررررر وا باليفواصرررررررررررررررررررررى

 عررررررررررررهواسررررررررررررا و س ح هورررررررررررره لررررررررررررو أ  

 

 هلررررررررررررررو لر سرررررررررررررروا الق رررررررررررررراصر  

وإذ كان ابن الطوبي من دعاة التطرف في اللهو واغتنيام المسيرات وإتييان  
الحرام، فإننا نراي هنا معتدال  ينتيد أولئك المتطرفين في الزهد، فهيو ال ييرى فيي 

، بل ييراي ذليك النبيع والقراخ والرقص والطبل التقوف، ذلك ال شيان والبكاء
   (2)، والخوف من هللا،والندم على الذنوبق واليرآنالح القافي باتباع

وإذا كان قد خسر معركته مع السياسة والشباب، فإنيه قيد أقيبح حيذرا  مين 
الناف، خوف الوشاة والحاسدين على نفسه، وهو ييرى الحيذر مين القيديق قبيل 

  (2)العدو

 ايرررررررررررررررر ا  صررررررررررررررررهسُقو انارررررررررررررررر  

 

 

 

 

 

 

 خي رررررررررررررى عليرررررررررررررُو وال سرررررررررررررتن

   ٍ  اك اللررررررررررررررررررررررررررررهو  مترررررررررررررررررررررررررررراا

 

 ُو وال ررررررهس و اررررررو الكمررررررن  لرررررر

 
 

 سمات شعره:

است رق هذان االتجاهان شعر ابين الطيوبي، وهيو فيي ذليك ال يختليف عين 
غيري من شعراء قيلية من حيث اسيتعمال األلفياظ اليريبية، واألسياليب السيهلة، 
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واألوزان اللطيفة الخفيفة، في ظل تلك السمات العامة التي تمييز بهيا الشيعر فيي 
د بهما من قيلية، ولكن من خ الل قراءاتنا لشعري نلمح البن الطوبي ميزتين تفر 

 غيري من شعراء قيلية وهما  

 األثر الشيعي، وتزيينه لغير المألوف وتناقضه:

، حييث كيان كاتيب ه لهيم، وخدمتيرفيتيه ومالزمتيه ألميراء الكلبييين لعل  -1
مييذهب الشيييعي، فيظهيير أثييري فييي اإلنشيياء فييي دولييتهم، جعلتييه يتييأثر ال

نجدي عند شيعراء قييلية، بيل إننيا نعدميه  هذا األثر الذي نكاد ال ،شعري
فييي شييعر الشييعراء األمييراء ميين البيييت الكلبييي الييذين هييم أولييى النيياف 
بذكري، والدعاء له، فهم أقحاب الحكم والتابعون للحاكم الفاطمي رأف 
هذا المذهب  فال نجد هذا األثر يتيردد فيي أشيعارهم إال فيي تليك الليطية 

   (1)رها األمير أبو الحسن الميداد بن الحسن الكلبي حيث ييولالتي يذك

 كيرررر   بررررهسلال كمررررا "لقررررمل  بررررهسلا   

 

 

 

 

 

 

ً  ال  لرررررالر  يسررررر   الوجررررر  سرررررا  تررررري

 وامتثررررررررل  مرررررررر  عَسررررررررَ  ل علررررررررئت    

 

 ترريمةل كررئ مكرروك  فررضد  الكمررالر  

، حييث فييه تليك الن مية الشييعية عيدة ميراتأما في شعر ابن الطيوبي فتيرد  
   (2)والسادة فييوليذكر الحسين 

 أنرررررررررا ُغرررررررررض ورا  ترررررررررهسهو السارررررررررواد  

 

 

 

 

 

 

 و رررره كيفررررملو أبرررريل  مثررررل  اللي  رررري  

 ومررررررررا كيفررررررررملو أاررررررررود  لكرررررررريفا     

 

 صورررررت ت ملو اررررروادال لقترررررل احلس ررررري     

 :(3)وسقول مضة أ"ضن 

 ْضمرررررررررررررررئ مررررررررررررررر  دا  لررررررررررررررر  

 

 

 

 

 

 

 أسررررررررررر  مررررررررررر  سيفرررررررررررهلو أسيفرررررررررررا   

 أنرررررررررررا مررررررررررر  أي ررررررررررراا أاا  ......  

 

  تلرررررررررررررروا فيهررررررررررررررا احليسررررررررررررررييفا  

خضرته فسببها يرجع إلى أن مرارته قيد تيطيرت لميا قينع بيبل البييت أما  
   (1)فييول
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 ال مل تررررررررررررروا مررررررررررررر  " رررررررررررررضمئ

 

 

 

 

 

 

 فإناهررررررررررررررررررررررررررررا مضاامررررررررررررررررررررررررررررئ 

 مق َّرررررررررررررررررررررررررررضا  نأرررررررررررررررررررررررررررا اأا   

 

 مرررررررررررررررا صررررررررررررررريفلوا بسرررررررررررررررادمئ 

وهذي أيضا  ميزة تؤكد ما قلناي من نفسية هذا الشاعر التي تمييل بيه إليى   -2 
اري البيو عليى السيود، أميا الشذوذ أحيانا ، فالناف عادة يفضلون الجو

   (1)هو فيرى فيها سواد العين التي بدونها ال يرى فييول

 ن سررئ ُهررهاا  -  تًّررو  سررا ارروداءو  

 

 

 

 

 

 

 فمالررررررررو ال  َسيفهررررررررا بوداد اررررررررا  

 وأنرررررمل  ارررررواد اللرررررن مررررر  أان بررررر  

 

 ولررري  بيرررااو اللرررنر مثرررل  ارررواد اا 

، والشيييب ييييارن فييي ذلييك بييين الشييباب وفييي تفضيييل السييود علييى البيييو 
والبيضيياء تمثييل الشيييب  فالسييوداء تشييبه سييواد الشييعر، فهييي الشييباب والحيوييية،

   (2)، ييولوالشيخوخة

 تررررررتيهاا  انررررررري  ملرررررراىو ن سررررررئ

 

 

 

 

 

 

 وأتررررررررتا و الرررررررررتيتة ارررررررر   يوررررررررواو

 ارررررروادو اللررررررن نررررررواو اللررررررنر فيرررررر      

 

 ومالتياض ررررررررررها ال اللررررررررررنر نررررررررررواو

ألفيه ويكليف بيه حبّيا عنيدما وهذا الجيدري اليذي ييؤذي العيين منظيري نيراي ي 
   (2)ينيب وجه محبوبه فييول

 جوررررررررررررهاا  فرررررررررررراٍدادا  مهاجامرررررررررررر  

 

 و رررررررر  ال احلرررررررر ا لرررررررر و ٍدنررررررررا   

 وكررررررررراك كال  ارررررررررة  مان ق ر رررررررررمل    

 

 فَاداررررررررررا أك نوق ر ررررررررررمل  يوسرررررررررريفا  

ن يودي به إلى هيذا الطرييق، فالشيعر األسيود النابيت فيي خيد وولعه بال لما 
   (1)لغالمه يزيّنه ويجعله فضة محروقة فييو

  لررررررررررررملو نأررررررررررررا كث ررررررررررررض الر لررررررررررررر

 

 ررررررررررررررررررضو عليررررررررررررررررر  عاترررررررررررررررررقي 

 أيي ضرُ ررررررررررررررررمل  ف ررررررررررررررررة "هسررررررررررررررررر 

 

 رررررررررررر  فتررررررررررراىل اليفرررررررررررا و فيررررررررررر  

وهو في تناقضيه يحيرم البخيل عليى النياف ويهجيوهم بسيببه، ولكنيه يجييزيِ  
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   (1)لنفسه، ويدافع عن ذلك بيوله

 سررررررررررررررا ال مررررررررررررررئ ال اتررررررررررررررتتالئ  

 

   رررررررررررررررر  مررررررررررررررررال   ليررررررررررررررررلر   

 التخررررررررررررررررل أ ررررررررررررررررل باحليررررررررررررررررر  

 

 الر التخيررررررررررلررررررررررررضِّ مرررررررررر  ارررررررررر   

وهو يبييح الهجياء لنفسيه، فيتعيرو لكيل مياال يرضياي، ويهياجم الكثيير، ثيم  
   (2)يعود فيطالب غيري بما لم يلتزم به هو نفسه فييول

 ا ا ارررررررررررررررررررررررررررت و انسررررررررررررررررررررررررررراك  

 

 فه ع رررررررررررررر  سك  ررررررررررررررُو الررررررررررررررضلًّ

هذي هي شخقية أبي عبدهللا الطوبي التي أبانت لنا عن بعو تليك الزواييا  
ماعييية، ومثلييت مييرحلتين ميين مراحييل حياتييه بييين اللهييو فييي حييياة قيييلية االجت

والزهد، إلى جانب أنها أوضيحت لنيا عين شياعر بيال مينهج واضيح محيدد يسيير 
استوفى المعنى في بيتيين أو  عليه  فهو سريع اللمح للمعاني دائم الرقد لها فإذا

  (2)ثالثة فذلك حسبه، يحب اإليجاز، ويدير الميطوعة على نكتة أو لمحة 
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 الفصل الثاني

 (1)ابن اخلياط الربعي

 الفصل الثالث

 أبو العرب الصقلي
 

هييو مقييعب بيين محمييد بيين أبييي الفييرات ابيين مقييعب بيين زرارة اليرشييي 
هـ وبهيا نشيأ وأخيذ 122، وكانت والدته بقيلية سنة (2)العبدري من أهل قيلية

نيدلف العلوم عن علمائها، وقال الشعر الفائق، وخرج من قيلية مهاجرا  إليى األ
قاقدا  أمير إشبيلية المعتميد بين عبياد،  (2)هـ161بعد ت لب النورمان عليها سنة 

وكانت شهرته قد سبيته قبل ذلك إلى بيالط المعتميد فبعيث إلييه يسيتيدمه ويطليب 
منه الحضيور  ووجيه إلييه بخمسيمائة دينيار وأميري أن يتجهيز بهيا إليى حضيرته 

بخوفيه مين السيير بيرا وبحيرا  وقيد فكتب إليه أبو العرب يعتذر عن الييدوم علييه 
ظهييير الفسييياد فيهميييا، فيييالبحر بتحيييرب اليييروم وتلققيييهم فيييوق لججيييه، والبييير 

 بإغارات اإلعراب وفساد السبل بحرابتهم قوله 

 ال مل ررنب  لضأاررئ كيررف  تررال  أاررًى

 

 وأع     ألاود  عي  كيف  مل سر   

 التحرررضو للرررضواار ال جيرررضا السررر نو بررر    

 

 (4)ت رررررررضا للل رررررررض ل االأ علرررررررى غيرررررررضا  وال

إال أنييه دخييل األنييدلف بعييد ذلييك ونييال شييهرة واسييعة وحظييي لييدى المعتمييد  
   إن المعتميد بين عبياد مليك اشييبيلية (9)بمنزلية رفيعية وفيي ذليك يييول ابين بسيام

جلييف يومييا  فأدخييل عليييه جمليية ميين دراهييم وكييان بييين يديييه تقيياوير عنبيير ميين 
ي العييرب وكييان حاضييرا  جملتهييا قييورة جمييل مرقييع بنفيييف الييدر، فييأمر ألبيي

                                                 

 انظر ترجمته في   (1)
   922ص 2التكملة للكتاب القلة  ابن األبار ج (2)
   121-122ص 1عنوان األريب  محمد النيفر ج (2)
   122نفف المرجع ص (1)
زائر مخطوطة جامعة الياهرة عن نسخة الج -  ابن بسام الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (9)

   112الجزء الرابع ص
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بخريطة منها  فييال أبيو العيرب معرضيا  ميا يحميل هيذي إال جميل فتبسيم المعتميد 
 وأمر به فيال ارتجاال 

 أع يتيفررررا  رررر ل جو نررررال ترررر لمل برررر   

 

 ي م  ل م  ال  اة  التي راء  لرو ْر    

 فاع    لررأنئ فررأنئ كل ر  ع ر       

 

 اُفه رررت  فحملرررملو احل م رررل  واُ م ررر   

ئذ بهذا الخبر الركائب، وتهادته المشارق والم ارب  ويكاد أبو فطارت يوم 
العرب القيلي يكون نسيج وحدي بين شعراء قييلية فيي وقفتيه مين وطنيه، فيإذا 
نظرنا إلى شعراء قيلية وموقفهم من مأساة بالدهم وجدناهم فرييين  فريق هب 

ة عليى أنهيا مدافعا  عن وطنه وعندما سييط بكياي بيأحر اليدمع، وقسيم تيبيل المأسيا
قضاء ال مرد له فيبلوا باألمر واستكانوا له فعل من ال حول له، أميا أبيو العيرب 

   (1)فهو يفارق وطنه دون لفتة وداع طمعا  في المجد كما يرى

 االا  امترررررراعئ ل مررررررانئ الكرررررروا ل  

 

 وارر ا  ضسرر  ا رره بررادا انرر اا    

 أاررررررهًّ وىل عَمرررررراك: عررررررَا مرررررررضق  

 

 و "ررررررض سوت ررررررضا امررررررِ بانترررررراال  

 وال برررره ىل أك أاررررأل اللرررري  ياجررررة   

 

 مرررررر  علرررررى أ" اف هرررررا والترررررواال   

 علررررررئا آمررررررالئ اضرررررر ضال م مررررررل   

 

 ولكرر  علررى األ ررهاا جن ررً ان الرر   

 فيرررا ن ررر  ال مست رررح  اهلررروك ارن ررر   

 

 واك "رررهعمل أارررتاب  ترررضا صررراي    

وها هو يذكر وطنه ولكن ال كميا ذكيري ابين حميديف وتمثليه فيي كيل شييء  
وحمله في قلبه أنيى ذهيب وت يرب، ولكين أبيا العيرب لين يعياني  حتى في حبيبته

من ال ربة والتشرد إذا بان عنه وطنه كما عاناها ابين حميديف وحيذر منهيا، بيل 
 هو يرى أن كل البالد بالدي 

 وسرررررا و ررررر  اك بيفرررررمل عررررر  فرررررإن يفى 

 

 ارررأو   أوكررراا اللتررراق اليف ا ررر    

 ا ا كرراك أصررلى مرر  مررضال  فكل هررا     

 

 انن أ ررررراابئبررررر دا وكرررررلًّ اللررررر  

وقد ظل أبو العرب في األندلف حتيى بعيد انتهياء أمير المعتميد، وكيان أمير  
قاحب ميورقة قد ظهر، فاتجه إليه الشعراء ومدحوي، أمثال ابين حميديف وابين 
اللبانيية، ويظهيير أن أبييا العييرب ذهييب إليييه أيضييا علييى مييا يييذكر قيياحب التكمليية 

ب ميورقيية فتييوفي بهييا سيينة  وقييار آخييرا  إلييى ناقيير الدوليية  قيياح (2)فييييول
                                                 

   222-222ص 2  العماد األقفهاني مخريدة قسم شعراء الم رب واألندلفال (1)
   922ص 2التكملة لكتاب القلة  ابن األبار ج (2)
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هـ  وهذا الخبر أي خبر موته لييف أكييدا  حييث ييذكر العمياد نييال  عين أبيي 926
   وبل ني في سنة سبع وخمسمائة أنه حي باألندلف   (1)الياسم علي ابن منجب

 

 مكانته وشعره:

ال يعدو شيعر أبيي العيرب الموجيود بيين أييدينا ثالثية أغيراو هيي  الميدح 
مير، وهيو ال يبتعيد فيي ذليك عين عميوم الشيعر القييلي فيي والفخر ووقف الخ

أسلوبه وطرائيه، ومع ذلك فهو يتميز بتلك اليوة اآلسرة واإلعجياب بيالنفف إليى 
حد الزهو اليذي يشيعرنا بشخقيية المتنبيي فيي اعتيدادي وتعالييه، وهيذا ميا جعليه 
غرضا  للشعراء اليذين أحسيوا هيذا اإلحسياف فهياجموي، ومين ذليك قيول الشياعر 

   (2)لحقري األعمى المريني يهجويا

 مول   رررررررررررررررررررررررررر   كررررررررررررررررررررررررررانتيف 

 

 

 و ا رررررررررررررررو  ال سوحس ررررررررررررررر و ترررررررررررررررياال

 اك ارررررررررررررررررررررررررررر ا س ح ي ررررررررررررررررررررررررررررورا   

 

 أومررررررررررررررررئ  الللرررررررررررررررره صررررررررررررررررتياا  

 دييوان شيعري بأييدي  (2)وألبي العيرب دييوان شيعر، وييذكر ابين األبيار أن 
ي الناف ومع ذلك فيد فِيفد هذا الديوان كما فيد غيري من آثار الحضارة العربيية في

قيلية، ولو وقلنا ديوانه الستطعنا أن نضم إلى قافلة الشعر العربي شاعرا  فذّا  
كان من الممكن أن يكون فرف الرهان اآلخر مع ابن حمديف، والرتفعت مكانة 
الشعر القيلي بين بيئات الشعر العربي، وخير ما يؤكد هيذا، ذليك الثنياء الكبيير 

قيالوي   إنيه  أجياد فين الينظم وسيكن مين  الذي غمري به األدباء والنياد وكان مميا
جامحه ما تشعب، وحيي من فايحيه وأسييى الحييا ورد خيدي فتشيرب، تسيمى فيي 
هذا الفن بكل أسمائه، وأبرز أنواري سافرة من ظلمائه، وكان عياطال  حتيى حيالي 
وباطال حتى عالي، وشّكا  حتى طلع الفجر المشرق، ووهميا  حتيى وضيح قيبحه 

لك منه طريية كان يعرف بحسنها ويأمر قومه الشيعراء في ضمير المشرق، وس
   (1)أن يأخذوا بأحسنها 

وهذا النص وحدي يكفي لإلبانة عن مكانية أبيي العيرب ومنزلتيه، مميا يؤكيد 
عليو كعبييه فييي مضييمار الشيعر، وإال لمييا حيياز هييذا الثنياء الييذي وقييف بييه، وإن 

بن األبييار ييييول شيياعرا  غييير ابيين حمييديف لييم ينييل مييا نالييه ميين مييدح وتيييريظ، فييا

                                                 

   217ص 2الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف  العماد األقفهاني م (1)
   196ص 2الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف ج (2)
   696-699  أمارى صالمكتبة العربية القيلية (2)
   922ص 2  ابن األبار جالتكملة لكتاب القلة (1)
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   وكييان عالمييا  بيياألدب مفتنييا  شيياعرا  مفليييا   وأثنييى عليييه مقيينف الييدرة (1)عنييه
 شيياعر دهييري وواحييد عقييري  وليدرتييه الشييعرية يقييفه ابيين  (2)الخطيييرة فيييال

 وكان لسانا  بهذا األفق عن العيرب أعيرب، وكوكبيا  مين  (2)بسام  باللسان فييول
ال يليى على عواهنيه وإنميا قييل فيي شياعر  المشرق غرب  هذا السيل من الثناء 

 يستحيه 

وبإلياء نظيرة عليى شيعري فيي الميدح نجيدي يخيتص المعتميد بين عبياد اليذي 
يرى فيه األمنية وعندي تناخ الركائب، ففي أول لياء له به يمدحه بيأولى ققيائدي 

 ، ييول (1)األندلسيات بعد م ادرته وطنه 

 أيادسيفررررررررا ارررررررر ا الضبيرررررررر و فخررررررررياه 

 

 نضمرررررررررررراد وانترررررررررررريماه وأميفيررررررررررررة ا

 ويرررررضَّ بررررر  عررررر  ناجيررررراا كأناهرررررا  

 

  سررررئ  امررررمل ميفررررا الررررت د بأاررررهره    

 وميفها  ول  ميهل انلتمه بال  يفة وكرف أاضاا الَماك: 

 سرررررررراا هو أارررررررضُاا الَماررررررراكر جليرررررررةل 

 

 

 ب   يفررررررة مررررررهلولر الت رررررررية ملررررررهه

 أسررررراد  أبان رررررمل  عيفررررر  وارررررئ صرررررواممل   

 

 والًّ مورررررررررتن لررررررررري   برررررررررانتكَّلهر  

ٍرل فررر  التررر   ضا األ  رررى عليررر  ب ل رررا

 

 بليررررره وال انلتررررراصو عيف ررررر  ِرررررتههر   

وهييو حييين يمييدح المعتمييد ال يبتعييد عيين تلييك القييفات الجارييية فييي المييدح،  
فالذكاء والفطنة وسداد اليرأي والسيمو والرفعية، وعليو الشيأن والشيجاعة والييوة 

   (9)والبأف والكرم والجود والندى هي قفات ممدوحه كما ييول

 عييفررراا ال الرررهااض  تلررر  ومرررا حلظرررمل

 

 فضسررها أان كررلً  الرروان ميفرر  ويرره و   

 ومرر  مل ررَاا ا رره وال  ررل أنرر     

 

 أتررراا هو ميفررر  ال ررره سيف رررض ضررره و    

 دنررررررا كضمررررررا نأررررررا متاعرررررره افلررررررةل     

 

 دنررررررروا التمررررررراار انسرررررررتهل وبلررررررره و  

 أ ررررضا برررر  اررررااو االعررررادا فح ال ررررمل  

 

  لوبررا عررضف   احلرر   واعتررهك  جحرره و  

                                                  

   292ص 1الم رب في حلى الم رب  ابن سعيد ج (1)
  ابن بسام مخطوط جامعة الياهرة عن نسخة الجزائر الجزء الذخيرة في حماف أهل الجزيرة (2)

   127الرابع ص
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شعري الموجود بين أيدينا إال أننا نجد معظمه في ميدح وعلى الرغم من قلة 
   (1)المعتمد، ومن ذلك ذكري انتقار المعتمد بيوله

 نرررا لقررروا جير رررو انيف ررروا  ميفتظمرررا    

 

 هلأرررررمل اىوارررررهوهو برررررالتيلر ميفتثرررررضو   

 أولتررررمل  تررررتُلُو ال اهلي ررررا دمرررراء اوهو   

 

 يتررررى مرررروا د  ميفرررر  اليفررررالو والظ ررررضو   

 اك  الررررررررررهماء  نكررررررررررضو  متتاتهررررررررررا   

 

 لكيفهررررا عيفرررره  ارررراد  اهليررررهن اررررهاو 

وحق له أن يمدح المعتمد، فالمعتمد أغيدق علييه مين كرميه الكثيير، بيل إنيه  
أكرمه وقيله قبيل انتياليه إليى األنيدلف، وحيين وفيد علييه أجيزل قيالته وقيرب 
مجلسييه، وهييو مييا يعتييرف بييه أبييو العييرب نفسييه، حيييث خييرج قييفر اليييدين ميين 

 تمد أعطته فوق ما يتمنى قيلية، ولكن األيام في رحاب المع

 وأيسرررررريفمل االساررررررااو يتررررررى كأ أررررررا 

 

 (2)ميفرراف   ال اإليسرراك سررومئ  والتررهو 

أما في الخمرة فشيعري ال يختليف عين ذليك الليون القييلي اليذي ييدعو إليى  
معاقرة الخميرة ويراهيا قاتلية للهيم، فياللهو والخميرة هميا اليدواء الشيافي للهميوم، 

 والجد والحزن وفي ذلك ييول 

 اترراد و ال و ص ررلر ابيفررة  الليفرر     اا ررض 

 

 وال ملقَّررررررر   أم رررررررض اللأه رررررررو واللَّلررررررر     

 متِّرررررر  تررررررتابو وااررررررتمت  ُهامرررررر     

 

 فهررررو احلتيرررر و ا ا مررررا برررراك مل سرررر ل 

 م  ضي   اللرهو ال برهء  الررتال  رون     

 

 كرحال على أاف مل سوت  ر ال اللقر   

 واحللررره  يررره  فهعررر  وا" رررضي ال مرررضل  

 

     باللألررررر  وا رررررها داء  فرررررهاور الررررريف 

 واهلرررررهًّ للررررريف  ر تررررري اك  سواوراورررررها 

 

 فا أ  ف رر  مرر  أن   رره ال ررهتاء  بالراررهو   

وهو ال ييف عند حد اليدعوة لشيربها، بيل ييرى ضيرورة وجيود الخميرة إذ  
   (2)كل نعيم دونها فير، فهي النعيم لمن أراد زوال الهم والحزن كيوله

 وكررررل نلرررره واك  يررررل  ا ميرررر و برررر      

 

 مل مكيرر   فيرر  ابيفررةي الليفرر     فقررض  ا ا 

 وبذلك فهو ال يبتعد فيي تشيبيهاته عين تليك القيور التيي تعاورهيا الشيعراء 
، ويسيير عليى المنيوال نفسيه، عليى اليرغم القيليون في وقف الحباب بالشيبكة

                                                 

   222ص 2  العماد األقفهاني مء الم رب واألندلفالخريدة قسم شعرا (1)
   222نفف المقدر ص (2)
   111ص 1/2  ابن بسام الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (2)
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   (1)من إجادته في وقفها

وقد رأيناي في فخري بنفسه في ققييدته التيي قالهيا عنيد خروجيه مين وطنيه 
الثيية بيالنفف واالعتيداد بهيا، وكميا ذكرنيا مين قبيل فيإن ن ف يف  المتنبيي  الذي يمثل

   (2)يضطرب في قدري كما في قوله

 ومررا ضرراق  عرر  ال التسرري ة  جانرر      

 

 واك جرررل  االأ اعت رررملو ميفررر  ُانررر     

 ا ا كيفرررمل   ا ارررها فكررر   ا عَميرررة    

 

 فمررررا غا رررر   نررررال  اليف ررررال  بتا رررر      

لنفف إلى درجة نسيان الوطن وعدم إليياء ومع هذا التباهي وذلك الشعور با 
بال لما حدث له، فإننا نجدي يعود إلى نفسه فيعرفها حيق المعرفية عنيدما يجيد أن 
ذلك الشباب السراب قد ول ى إلى غير رجعة، وييرى الحيييية تييف أماميه عاريية 

ودة ولكين من كل أمل وزيف، فال وطن، وال معتمد، وال مجيد، وهنيا يحياول العي
؟ أم إليى مينهج اليدين اليذي اليوطن اليذي غيادري وليم يتأسيف علييهإليى  ؟إلى أيين

تركه لياء اللذة؟ إنه يعود إليهما معا، يعود إلى الدين ك ييري مين الشيعراء عنيدما 
يتيدم بهم السن، فيدعو إلى سلوك طرييه تائبا  نادما  عليى ميا فعيل، وال أدري ليم 

شياعر يعيود وهيو مضيطرب فيي تتأخر هذي العودة عند غالبية الشعراء، فنرى ال
مشيته بعد أن طال عليه عمر المجون واللهو، فهو ال يعيود إال بعيد تييدم العمير، 
وبعيد أن يقيبح عيياجزا  عين قطيف اللييذة، عنيدها فيييط يتيذكر أنيه أخطييأ فيي حييق 
يير فييي أميير دينييه، وهييذا فييي نظييري ليييف تييدينا بيييدر مييا هييو شييعور  نفسييه، وقق 

ك يري من الشعراء القيليين خاقة أمضى بالضعف والخوف معا، فأبو العرب 
عمري أخا لذة وطالب لهو، وبعد أن يتيدم بيه العمير ييودع كيل ذليك اليذي أقيبح 
في نظري من سفه الشباب وطيشه، وفي هذا ييول معلنا  عودته إلى حظيرة الدين 

   (2)ال كتائب عابد فيط بل كفارف غضوب يدافع عن الدين في كل موطن

 ا والتوانيررررراعضفررررملو فودعرررررملو ال رررررت 

 

 و لررررملو لررررهاعئ احللرررره لتيررررُو داعيررررا 

 فمررررررا سررررررَداي  دلًّ كررررررل ُغضسررررررض ة   

 

 مرررررَسا  للكهرررررل احللررررريه الت رررررابيا   

 ولك    ضا اللن ع   كلِّ ميفظرض   

 

 فمرا أاارلمل حلظرال علرى القلر  جانترا      

 غ رررول  لرررهس ر اى ال كرررلِّ مرررو      

 

 سلاىو الضضا يترى سرضن الرهس   ااضريا    
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د حد الدين بل إنه يرسل زفرة حارة على وطنه اليذي وال تتوقف عودته عن
ضاع ، وهي على الرغم من كونها جاءت متيأخرة كتدينيه وزهيدي، إال أنهيا تيدل 
علييى أن الييوطن يسييكن فييي العييروق، فالمجييد والمييال ال يعييادالن ليليية هانئيية فييي 

   (1)ظالله، وفي ذلك ييول أبو العرب القيلي

 ودةواررل ال ضررمرير التيرر   ل لقيررض ل  عرر   

 

 فيفتيفررى كمررا كيفاررا أا ال رر و أعررودو 

 ليررررررالئ  مضضررررررييفا الليررررررالئ كأن هررررررا 

 

 الييفررررررررا بإاررررررررهاء  انيفررررررررى م رررررررررددو   

هيذي اليقييائد التييي وقييلتنا مين شييعر أبييي العييرب  عليى قلتهييا ترسييم ألبييي  
العييرب حييدود شخقييية واضييحة، شخقييية الشيياعر الجيياد الييذي تسيييطر عليييه 

ه هيذي يمثيل الجزالية فيي األلفياظ والمتانية فأبو العرب بطرييتي (2)الفخامة واليوة 
 في األسلوب واليوة في األداء 

وهو بهذا وبما قرأنا من فخري، وسريان الحكمة في شعري، جدير بأن يشبه 
 بالمتنبي إلى حد كبير                  
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 الفصل الرابع

 ابن محديس
 

وكنيتيه  (1)لقيليهو عبدالجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديف األزدي ا
أبو محمد، ولد بمدينة سرقوسة على الساحل الشرقي مين جزييرة قييلية، وكيان 

م فييي الوقييت الييذي بييدأت فيييه 1299-هييـ119مولييدي علييى أقييح الروايييات عييام 
 قيلية تتعرو ل زو حيييي من جانب النورمان 

أمضى ابن حمديف سني  اليفاع والشباب على أرو قيلية الحالمية، وبهيا 
اد ، وارتييوطييرب، فشييرب، ل يييري ميين الشييباب رعييرع، فكييان لييه مييا كيياننشييأ وت
، فإننيا نجيدي اللهيو ونيزوات الشيباب، وعشق وغامر، وعليى اليرغم مين الحانات

يشارك في ال زوات الحربية، وعندما بدأ النورمان في غزوهم الفعلي للجزيرة، 
د ع ابين وأحكموا قبضتهم على بعو المناطق فيها واتسعت أعميالهم الحربيية، و

حمديف وطنه وأهله باكيا  منتحبا ، يحدوي األميل بيالعودة إليى ملهيى القيبا وحليم 
الشباب، فارتحل إلى األندلف وليزم خدمية المعتميد بين عبياد وأقيبح المقيطفى 
من خالنه ومعاشريه، وظل في بالطه واقفا  شيعري علييه وعليى ذكير بليدي وأهليه 

عبياد ونفيي إليى أغميات بيالم رب، فليم والحنين إليهم، إلى أن حليت النكبية بيابن 
يطييق ابيين حمييديف البعييد عيين خليلييه وأميييري، وفيياء  وحبّييا  واستئناسييا ، فال ريييب 
بال رييييب يسيييتأنف، وكميييا جمعهميييا الشيييعر واألدب كيييذلك وحيييدتهما المقيييائب 
والنكبات، فالزمه ورثاي حيا إلى أن قبو المعتمد، وهنا بدأت مرحلة جديدة من 

اب، فطاف شياعرنا فيي أنحياء إفرييييا مادحيا  ملوكهيا طالبيا  رحلة التنيل واالغتر
 929عطاءهم، إلى أن هيدأت أنفاسيه وأغميو عينييه فيوق تيراب ال ربية  سينة 

  (2)بجزيرة ميورقة وقيل ببجاية عن ثمانين سنة 

فذلك تكفل به اليديوان  -ولست هنا بقدد اإلفاضة في تفقيل حياة الشاعر 
وإنما غرضي هو دراسة  -تعرضت البن حمديف  وكثير من الكتب األدبية التي

شييعر هييذا الشيياعر القيييلي الييذي هييو علييم ميين أعييالم قيييلية العربييية المسييلمة، 
اشتهر بها كما اشتهرت به، وخلد اسيمها كميا خليدت اسيمه، بيل هيو بشيعري خليد 
اسم األدب العربي في ربوع أوربا مشرقا  وضاءا ، فرغم انسالخها عن ماضييها 
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سنين والدهور فإن اسم ابن حمديف القيلي يظل ييذكرنا بمياو  ورغم تعاقب ال
 كان لنا وبمستيبل نحلم به 

إذن فدراسييتنا لييه سييتكون دراسيية لشييعري وإلييياء  للضييوء علييى جهييود هييذا 
 الشاعر 

 

 المؤثرات العامة في شعره:

مما الشك فيه أن هناك مؤثرات تضع بقماتها عليى شيعر الشياعر فتحيول 
، وميين هييذي المييؤثرات بيئيية الشيياعر وثيافتييه وظييروف مجييراي وتقييب ه بلونهييا

حياته، وشاعرنا من جملة الشعراء يؤثر ويتأثر، وقد نظيرت فيي شيعري فوجدتيه 

غربته وافتراقه  ثانيًا:نشأته وتربيته، أوال: في أغلبه يخضع لمؤثرات أربع هي  

ليية الرح رابعللًا:عنقيير المأسيياة التييي عايشييها الشيياعر،  ثالثللًا:عيين أهلييه ووطنييه، 

 والتنيل من قيلية إلى األندلف فالم رب بشتى أقطاري 

، ودرج علييى أرضييها، بييأن ابيين حمييديف قييد ولييد فييي سرقوسيية مييع علمنييا  أواًل:

، نجليي فجيأةإال أن ال موو يحيط بهيذي النشيأة، حتيى ت ،ورضع من لبانها

قيوب  ويظهر لنا الشاعر شابا في ميتبل العمر، يودع وطنه وأهله ميمميا  

   (1)، حيث ييولفي وقفة فراق مؤثرة، المجهول

 ومرررررا أن ررررر   ال أن ررررر   سرررررو ا ال رررررضاق   

 

 وأاررررررررررررضااو أعييفيفررررررررررررا فاترررررررررررري     

 وم ررررررررررررررض ا  لتودسليفررررررررررررررا ارررررررررررررراعةأل 

 

 بل لررررررررررررررر  أدمول يفرررررررررررررررا ي الي ررررررررررررررر  

 ولرررررررئ برررررررالو وى  علرررررررى  ضارررررررا    

 

 وان ررررررررررررراج    رررررررررررررها  ياف ي ررررررررررررر  

من ظيروف، وكيذلك تعلميه وثيافتيه كيل  افطفولته وبداية حياته وما قاحبه 
لك ال يظهر لنا بوضوح في المقادر التي أرخت لحياة الشاعر، فإذا ميا أردنيا ذ

التعرف على نشأة الشاعر وتربيته فما علينيا إال أن نسيتدل عليهيا مين مقيدرين 
 هما 

مييين خيييالل التيييأري  العيييام لحيييياة قييييلية السياسيييية واالجتماعيييية   املصااادر األول:

ليى ابين حميديف والثيافية وهذا مقدر أوليي حكميه عيام ينطبيق ع

 كما ينطبق على لداته من أبناء قيلية 
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ديوان الشاعر الذي يزودنا ببعو المعلومات عن هذي النشأة فمين  املصدر الثاني:

خييالل أشييعاري نتعييرف علييى بعييو جوانييب حياتييه، وهييو مؤكييد 

 للمقدر األول في إيضاح أحيانا وفي تلميح أحيانا أخرى 

لثييافي عليى حيياة أبنائهيا كميا ظهير فمن المقدر األول يتبيين أثير قييلية ا
ذلك في الباب األول من هيذا البحيث، وجوانيب هيذي النهضية التيي عميت أرجياء 
الجزيييرة  فواكييب ذلييك ازدهييار فييي التعليييم وانتشييار فييي المييدارف، وكثييرة فييي 
المعلمييين، حتييى أقييبح التعليييم فييي متنيياول معظييم القيييليين، وقييد مررنييا علييى 

لطبيعييية، التييي النحوييية وسييائر العلييوم اإلنسييانية واالمييدارف الفيهييية والل وييية و
  غقت بها مدن قيلية

وسرقوسة مسيط رأف الشاعر، التي ضمته بيين جوانبهيا فتيرة شيبابه هيي  
ميين أشييهر المييدن القيييلية وحقيينها المنيييع الييذي وقييف بقييالبة فييي وجييه الفييتح 

ني  وجملية اإلسالمي أول األمر، ثم أعاد الكرة بعنياد قيارم أميام الفيتح النورميا
الشيرقي  وقفها أنها من أجميل البليدان وأوفرهيا خقيبا  حييث تييع عليى السياحل

الخقيب، وفي ذلك يقفها ياقوت قائال   أكبير مدينية بجزييرة قييلية وكيان بهيا 
  (1)سرير ملك الروم قديما  

إذن فابن حمديف ك يري من أبناء قيلية نال حظه مين التعلييم فيي ميدارف 
 وظهرت خطوطها في مالمح شعري  قيلية فأثرت في نهجه

وإذا ما دقّينا النظر في حيياة البليد االجتماعيية فإننيا نجيد تييارين متناقضيين 
يسودانها  تيار زاهيد متعبيد يخشيى بهيرج الحيياة ويتحيرج مين مخالطية مليذاتها، 
وتيار ممعن في اللهو غائب في المليذات ييرى اقتناقيها هيدفا  منشيودا   وليم يينج 

مى التيارين، فلمسات األول تظهر في كبح جماح الشاعر عن ابن حمديف من ح
االست راق في ملذاته، وتتجلى في المنهج األخالقي الذي ترس مه الشاعر لحياته  

 ثم في ذلك الشعر الحكمي والزهدي 

وهذا ما يؤكدي الشاعر في أكثر من ققيدة حيث يبين لنا أنيه يقيف اليراح 
   (2)فييول دون أن يتبع ذلك مجاراته الش رب

 أصررررررررررررفو الررررررررررررضال  وال أت ررررررررررررض بوه ا 

 

 وارررئ بالراررره ور علرررى الر رررض ل  مرررهوا  

 كالرررررررررر ا سررررررررررأمضو برررررررررررالكضِّ وال   

 

 س   ررر لئ نررراا  الررروغى ييرررث م ررروا    
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ثم في ذليك الشيعر الحكميي والزهيدي اليذي ينفثيه الشياعر مين قليب قيادق 
إلى الحياة اإليمان ظل يحمل بين ثناياي بذور ذلك التيار الزاهد، فانطليت نظرته 

 من خالل إيمانه المطلق باليضاء واليدر والتسليم الكامل هلل 

 ا ررررررررللهر االم ررررررررض  ميفررررررررو ى واع ُلرررررررره 

 

 (1)أك  مرررا  ررره    رررى بررر  اررريكوكو    

ومع شدة تأثري بالتيار األول إال أنه نال وطري بنقيب غير قليل من التيار  
سييبح مييع التيييار، الثيياني الييذي جرفييه ك يييري ميين الشييباب فلييم يسييتطع المياوميية و

   (2)فارتاد الحانات وشرب الخمر، ودعا إلى اللهو في دعوة قريحة حيث ييول

 فاتررررررررض ل الررررررررضال  والموخ ررررررررلر س ررررررررًها 

 

 مرررررررر  سرررررررره  اللأهررررررررو غيررررررررهووال واوال 

 ث قأررررررررلر الضااي ررررررررُة مرررررررر  كااررررررررام ها  

 

 ب رررررضدال  مررررر  س ررررره  ا رررررود  الرررررضادال   

ما يوشك أن يوضح لنا  وإذا ما فتشنا في المقدر الثاني، فالشك أننا سنجد 
قورة تلك النشأة وطريية تلك التربية، فابن حمديف نشأ نشأة دينية خالقة فيي 
بيت زاهد متدين، توارثها عن جدي وأبيه، ويظهر ذلك من قوليه فيي رثياء عمتيه 

   (2)ذاكرا  جدي

 م يف س ررررررررُو ال ب ررررررررضت مثررررررررانن  ي  اررررررررةل  

 

 

 فيررا  ررول  عوم ررض  ُفررض  فيرر   اىل الررضالِّ     

ا والدي فيأثري غيير منكيور، وهيذا األثير يالحيق الشياعر أينميا كيان، لييف أم 
داخل وطنه فحسب، بل يمتيد إليى خيارج اليوطن، فتظيل نقيائح هيذا الواليد هيي 

الطوييل، فتييرع آذانيه بالنقيح الجمييل الزاد التي يتيزود بهيا فيي طرييق ال ربية 
د، فيتبيع هيذا الذي يميل بالشاعر عين دروب ال وايية إليى طرييق الهدايية والرشيا

النقح ويلتزم نهج والدي السليم الذي ترسمه والدي عن آبائه وأجيدادي، وفيي ذليك 
ييييول ابيين حمييديف مبينييا  أثيير والييدي فييي نفسييه ومييا تركتييه آراؤي ونقييائحه ميين 

 انطباع في شخقيته ال ينمحي بمرور السنين 

 و ررررررررررررررررررررررره أو د ع ت يف رررررررررررررررررررررررئ  ااى و 

 

 

 (4)جنومرررررررررررال  واللوهرررررررررررا اادسرررررررررررة

ًرمسلررررررملو مقاُلرررررر   ُة ترررررريخئ اليفا رررررري

 

 وأا ضررررررررئ  ع رررررررر   أاض رررررررر   نا يرررررررر   

 كرررررررررأكا برررررررررأ نئ هلرررررررررا صرررررررررض"ةل   

 

 أااد  بهررررررررررررررا عوم ررررررررررررررض  اررررررررررررررااس  
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 م  ررررررررى  اررررررررالكال اوررررررررت ل   با رررررررر    

 

 وأجرررررررررررهاد    التورررررررررررض ار اناضررررررررررري    

فأسييرته أسييرة تيييى وورع وبهييذي القييفات كييان مييدح ابيين حمييديف وفخييري  
ي سيلك نفيف السيبيل، أميا عمتيه ورثاؤي ألفرادها، فجدّي تنسك طول حياته، وواليد

 فقوامة قوامة 

 كضميرررررةي مقرررررون ال صررررر ة  مقيمهرررررا

 

 

 (1)وصوا  س حوضأ ا سهو ميف  على ا هل

لييذلك نجييد القييب ة الدينييية تلييون أشييعاري فييي أسييلوبه ونظرتييه إلييى الحييياة،  
الكيريم، حييث نجيدي فيي بعيو األبييات ينهيل مين  نوتمثله بمعياني وألفياظ الييرآ

  (2)الكريم، كيولهمعاني اليرآن 

 كيرررررف  مضجرررررو أك  مكررررروك  ارررررليهال

 

 

 

 وأان فلُلررررررررررررو فل ررررررررررررل ت ررررررررررررق ئا 

 فاا رررررررألر الضْرررررررُة ابارررررررال عظيمرررررررال    

 

 و ا ررررررررل مل  اْتورررررررر  كررررررررلا ت ررررررررئا 

 وفي بعضها اآلخر يأخذ ألفاظه كما هي  

 ومرررال  مررر  القرررض ك " رررل  لررر   س ررريتيفا" 

 

 

ٍوا ضر اليف وار غضوبهرا   (3)و ه ياك  م  

 ثه سقول: 

 ُكض ارررررا كمرررررا ْلرررررت  وضرررررلت  

 

 

 (4)وجررررضن ثررررهسوها برررررضبئ وُ لمررررئ 

 وسقول: 

 فرررررإك  كيفرررررملو أي"ضجرررررمل مررررر  جيفارررررة    

 

 

 (5)فرررررررررررإنئ أييرررررررررررهِّاو أ"تااارررررررررررا 

أما أسلوب حياته ونظرته إلى الحياة فيد نما في هذي التربية الخييرة، فيالحق  
 هو األساف الذي تبنى عليه الحياة، أما القدق فهو أقل المعاملة 

  ا وعرررررررو ل  علرررررررى اررررررراا   اىل احلررررررر 

 

 

 (6) رررررولر يكررررريه بررررراا  احل كمرررررة 
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 اك ترررره مل  أك  م حيررررا فكرررر   صرررراد ال  

 

 فإنامررررررررررا الكرررررررررر االو كاُنياررررررررررمل  

أما إلمامه بعلوم عقري بشتى فروعها التي كانت سائدة آنذاك فيي قييلية،  
من علوم ل ويية ونحويية وفلسيفية وطبيية، فإننيا نلمسيها تيرد فيي ثناييا شيعري فيي 

تظهر تعميا  بيدر ما تظهر إلماما  وثيافة عامية  ففيي الفييه نيراي  إشارات ولمح ال
   (1)ييول

 "وررر   باالتارررهِّ ا ا مرررا الررررض و واُفُقررر و    

 

 

 وال مت رررل  برررو ال أاوا رررُو الرررضًّ" رو  

 وال مكررررر   كرررررت  الرررررهن يا اأسرررررتوهوه 

 

ٍ ا رهوا أو أ تُلرمل  ي ض صروا     اك ُأد ب ض ا  

 بتضستها: وال اللتة سظهض متكيف  ميفها وملضفت  

 متى مسم  ا روٍاءو ال ا رو ميف قرئ   

 

 

 (2)م خ  ال مقرالئ الا رالر التضا ر     

 ثه ستن متضا  بانلاجه اللتوسة: 

 وجررررررها غضسرررررر   مررررررا أان ت ررررررض ي  و  

 

 

 (3)سووج رررهو ال الل ررري  ر وال ال ال رررحال 

   نحييو،وضييح معرفتييه بسييائر فييروع الل يية، ميينوكييذلك نييرى لييه أبياتييا  ت 
الغة، إلى جانب ثيافية طبيية تظهير مين خيالل نقيائحه ، وعروو، وبوقرف
، وتيدعو وتذكر السيم والمرو، عو إلى ضرورة المحافظة على القحةالتي تد

 إلى االقتقاد في األكل، واتباع نظام معين في ذلك 

 يساررررررررررررر   غررررررررررررر اء ُو واعتمررررررررررررره  

 

 

 ميفررررررررررر  علرررررررررررى و رررررررررررمل  وي ررررررررررره  

 فرررررررررررررررراليفا  و مهررررررررررررررررَل باُنرررررررررررررررر   

 

 (4)كررررررلر كلأمررررررا ا ررررررم   ا سرررررره 

ذي البييذور الثيافييية األولييية وتلييك التربييية الدينييية المحافظيية ظييل زرعهمييا هيي 
 ، يظهر تماوجها بين ثنايا ديوانه حتى أفاء ظال وخيرا  كثيرا   يتنامى،

ولم يتمثل ابن حمديف هذا الجانب التربوي الثيافي فيط، بل كما أسيلفنا فييد 
ب اليييان والم نييات كان أخا لذات، عاقر الخميرة، وتمتيع بلذائيذ الحيياة ، وقيح

 وارتاد األديرة والحانات في جمع من أقحابه، فزفت إليهم عرائف الخمور 
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 يتاررررررر ا فتيررررررراكو صررررررره ق  ُأع ضاررررررروا  

 

 

 (1)بلرررر اان مرررر  اورررر فاا  ا مررررو ا 

ولكيين قبييل أن يييتم الزفيياف وقبييل أن تكتمييل الفرحيية واللييذة طييار بييه طييائر  
زلية التقيابي، فظليت حالوتهيا ال ربة والنوى   فشّط بفيه الميزار، وابتعيد عين من

تلح على خاطري بالذكرى، وتحوليت مين واقيع حيي ملميوف إليى ذكيرى تطيوف 
   (2)بخياله فتهيج الشوق الدفين وفي ذلك ييول

  كررررررررررررضاو ص ررررررررررررق لأيةل واألاررررررررررررى 

 

 

 سوه ررررررررررريِّج للررررررررررريف أ  مررررررررررر كاااا  

 وميفَلرررررررررررررةل للت  رررررررررررررابئ " ُلرررررررررررررمل    

 

 وكرررررراك  بيفررررررو الظررررررضى  عوم اا اررررررا  

 ملو مررررر  جيف رررررة  فرررررإك  كيفرررررملو أي" ضرج ررررر   

 

 فرررررررررررررإنئا أييرررررررررررررهِّ  أ"تاا ارررررررررررررا

هييذا مييا توضييحه لنييا قييراءة شييعري، فييابن حمييديف تربييى علييى الييييم الخليييية  
اإلسييالمية التييي تركييت أثرهييا العميييق فييي نفسييه وشييعري، ورغييم تييدين أسييرته 
ومحافظتها، فيد سلك سيبل اللهيو وعيرج عليى منازليه، ونيال نقييبا مين شيرور 

جانب ذلك ابن ذلك الحقن المنيع سرقوسة، الذي ظيل  الدنيا ومفاتنها، وهو إلى
يدافع عن الوجود اإلسالمي بإقرار وعناد، فيإذا ميا خف يت حيدّة الحميالت ضيدي 
قار المدافعون مهاجمين ي زون في سبيل هللا أراضي العدو في جنوب ايطاليا، 
وربمييا كييان ابيين حمييديف معهييم غازيييا  ومييدافعا ، وال غرابيية فييي ذلييك فهييو شيياب 

بو عروقيه بحيب هيذا اليوطن، والشييباب هيم عمياد الحيرب ووقيود المعركيية، تني
ويظهر ذلك فيي شيعري، فيخبرنيا عين ذكرييات بعيو تليك ال يزوات مشييرا  إليى 
نفسه وقومه  ببني الث ر  وهذي التسمية تدلنا على فهم ابن حمديف لوظيفة وطنه 

متيييدم المواجييه وموقعييه وأهميتييه ومكانتييه فييي اإلسييالم، إذ الث يير يعنييي الموقييع ال
  (2)للعدو وفي ذلك ييول

 صرررتتيفا علررريهره ضرررض ب يفا مررر  صررروااا    

 

 

 فتاص ررمل  بهررا مرر  أا ررضراا القلرر   أن رر و  

 و رررر  برررر  الثتررررض الرررر س  ن واوررررهوه   

 

  كررررررروا  بأبكررررررراار انيفاسرررررررا مولرررررررضِّ و  

َ ميفررا ايفهاسررةي ال  ررض ل  مويفت  ررى     فمرر  ع

 

ٍ ن رررررهنا نااسارررررةي الترررررأ  موق رررررت  و      ومررررر  

وط بنسيجها اليوي المتين حبكت نواة هذا الكييان الشيعري، فظليت هذي الخي 
 تتراءى في شعر ابن حمديف، إلى أن طوي كتاب حياته 
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وإذا كانيت نشيأته وتربيتيه بمثابية السيداة لشيعري ، فيإن ال ربية تكياد تكيون  ث  يً :

اللحمة التيي طبعيت شيعري بطابعهيا  فيال عجيب إن قيدرت أن ال ربية هيي 

اعريته القميمة وأن أيام قيلية هي التيي كونيت منيه أقوى قوة حركت ش

، فما أن فارق الوطن واألهل حتى شعر بأنه قد اقتلع من جذوري (1)شاعرا  

وأليي وحيدا  في القحراء يقارع الحيياة بمفيردي دون ناقير وال معيين، 

 فيتساءل بحرقة وألم 

 ب حوكررهر ٍمرراك  سررا ُلرر و كيررف  حيكررهو  

 

 

 (2)ت ح رررررضواوسوحرررررضااو أو انرررررال علييفرررررا فُ  

 هذا السؤال الجريح هو قدى لتلك ال ربة التي أثيلت قلبه بالهم والحزن  

 ويظل هذا التساؤل يدور على لسانه وكأنه ال يجد له جوابا  شافيا  

 مرررررالئ أ يرررررلو عررررر  الرررررهسااا متضابرررررال    

 

 

 (3)أفترررالتتضال  كررراك   رررال و مولرررها  

م أن نجميه وطالعيه ؟ أ؟ أهيو نسييج وحيدي بيين البشيرلم كتيب علييه الت يرب 
نكد؟ إنه ليف تساؤال بيدر ما هو تالوم وشعور بالتيقير فيي حيق وطنيه، وظيل 
هذا الحماف شوكة في ضميري تخزي، على مير األييام وتمثيل لخياطري أنيه الفتيى 

هيذا الشيعور باليذنب وذليك التسياؤل المير  (1)المذنب  كبدم الذي أهبط من جنتيه 
تيف في شيعر ابين حميديف عنيد حيد اليتالوم  ظال يالزمانه، ومع ذلك فال ربة لم

والشعور بالذنب والوقوف على ذكر الوطن، بل تحولت مين إحسياف بياأللم إليى 
دعوة وقف ابن حمديف حياته وشعري عليها، فهو ييرى العيدو ي يرف أنيابيه فيي 
بياع الوطن، وأبناء الوطن يفرون مين أماميه، فالبيد مين الوقيوف فيي وجيه ذليك 

فاتخييذ لييذلك سييبيلين فهييو يحييرو أبنيياء وطنييه داعيييا  إلييى الييذي يحييدث لوطنييه، 
التقييدي والوقييوف فييي وجييه األعييداء، وميين جانييب آخيير يحييذرهم ميين الت ييرب 
والخروج عين اليوطن واقيفا  لهيم آالم ال ربية وقيف خبيير، مبينيا  أنيه ال غنياء 

وذلييك كلييه  أوطييانكم، لإلنسييان عيين وطنييه، ومهمييا يكيين فأوطييان النيياف ليسييت
   (9)لذي يقل أحيانا  إلى حد الزجر فييولبأسلوب الوعظ ا

 وى أاا  اك  ع ررررررررررره م توه  اواء ارررررررررررا 

 

 

 فررأاواىكه ال األاا ميفثررواةي الرريفاظهر  
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َاكيهو س  رررئ اىل الررر لا واليفارررون     وعررر

 

مرر  الررتن مضمررئ الرررمل  مرريفكه ِررا      

 مضمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئ 

 

 فرررإك  بررر د  اليفرررا ر ليسرررمل  ب دكيررره    

 

 وال جااوا رررا وا  لرررهو كا ررراار وا لرررهر 

ع ررررررر   أاضررررررركه  ستيفررررررريكهو أااو  أ 

 غريكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره

 

 وكرررره "الررررة  ج ررررهااء  مل موت رررر ر عرررر  أاِّ  

 ُأ"لأرررررررئ الررررررر ا وداا برررررررودت وص رررررررل ت  و 

 

 لرررهاا كمرررا نررريُض الرررولئًّ اىل الرررومسئ

َر ِررررو        م ُقي رررره  م رررر   القي ررررض اللَسرررر

 

 و مورررمل  عيفررره  ا ب ررر  مررر  ابوع رررُو أو اارررهر

 واساررررررراُو سومرررررررال ُأك  مو  رررررررضِّلو غيض برررررررةل  

 

َ  اللقررررلو  ضبررررُة السًّررررهر  ف  لرررر  سسررررت ي

وانسييابت ال ربيية لحنييا فييي شييعر ابيين حمييديف، ووتييرا  يعييزف عليييه، فألفهييا  
 نيول تألفّها لطول مالزمتها إياي  لرغم آالمها ب

 أل ررملو اغرابررئ عيفرر  يتررى مكرراثضا    

 

 

 (1)لرر  عوُقررهو األسرراا ال كررفِّ ياا رر    

ويشيجع عليهيا ميع أنيه  ومع ذلك نجدي في بعو المواطن يدعو إلى ال ربية 
 نهى عنها 

 واغررررل  واا و انيفرررى كررره مررر  فترررىً   

 

 

 

 (2)مول ررررها  نررررال  انيفررررى بلرررره اغرررررال 

؟ ليو دقّينيا النظير ي؟ أم هو ييقد غربية أخيرىأهو تناقو ما نسمعه ونيرؤ 
قليييال  لوجييدنا أن الييدعوة هنييا لالغتييراب تيييع فييي دائييرة الظييروف العادييية، التييي 

نيه سياعيا  إليى اليرزق ونييل اآلميال، ثيم يعيود إلييه بعيد يخرج فيها الفتى مين وط
، أو غربة تحت اليسر واإلجبيار، بيل فهالظفر بحاجته، إذن فليف هناك عدو تخا

ي تييرب الفتييى بمحييو إراداتييه، وهييذا تشييجيع للشييباب وحييث لهييم علييى السييعي 
 وكسب الرزق 

وظل هذا الجرح النيازف يليون ذكرياتيه، ومين ثيم تسيلل مين قلبيه وانقيب 
لييى شييعري أسييلوبا  وأغراضييا ، فنييراي فييي أسييلوبه عييالي النبييرة وهييذا نييابع ميين ع

اإلحسيياف بييالتفرد والوحييدة، وتسيييطر عليييه ن ميية شييجية حزينيية تقييل إلييى حييد 
اليأف حتى إننا نجيدي فيي وقيفه للطبيعية يخليع عليهيا مين نفسيه الحزينية بعيو 

   (2)قورها، فالنهر الجاري ما هو إال دمع عين طال بكاؤها كما ييول

 ومرررررا ارررررو  االأ دم ررررر و عرررررن  كأناهرررررا   

 

 

 ل ررررولر بكرررراء  دا ضا ررررا ال موتمِّررررلو  
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ومع ما يدافعه في بعو األحييان مين دعيوى القيبر والتحميل، والوقيول 
 إلى حد التحدي للدهر، ودعوته الزمان للمبارزة 

 مررررررره ا ع ملو صررررررر ا جويفارررررررةل لليفوا ررررررر  

 

 

 (1)فررإك  مل موسررامل  سررا ٍمرراك فحرراال    

حديييه هييذا وتظيياهري بالتحمييل، ومكابرتييه علييى الوقييوف فييي وجييه إال أن ت 
يكفييك ميا الزمان، يتحول إلى مساءلة ثم استعطاف، فهيو يسيأل اليدهر قيائال   أال 

بيالد ال ربية، فهيل ؟ شردتني عن أهلي، وطفت عليى وجهيي هائميا فيي فعلته بي
 ؟تطمع في المزيد

 كأن رررررُو مل  مقيف ررررر   ليف سرررررئ بتضبرررررة     

 

 

 

 ال بررررررر د  انتررررررراال  ا ا مل أنقلررررررر  

  وكأني به يستعطف الزمان ليرأف بهثم يتابع شرح ظروفه وبيان أحواله  

 في  م ررملو بهررا عرر  كررل كررأ  ولرر اة      

 

 

َ  اللمرض ال غررير واجر        وأن قملو كيفر

ه، ولييف ينيقيه اللهيو والنعييم فهو لم يفيد الوطن والذكرى الحبيبة إلى قلبي 
ن، وركبيه الهيم والخيوف، إليى درجية مين ، بيل هيو قيد فييد االسيتيرار واألميفيط

االستعداد والتوفز تجعله متأبطا  سيفه حتى فيي مناميه، هيذا فيي أسيلوبه، أميا فيي 
، مدحيه أغراضه فيد نالت منها ال ربة الشيء الكثير، إذ نجيدي ينطليق دائميا  فيي 

، أو رثائييه، أو وقييفه، ميين هييذي الييدائرة التييي فرضييت عليييه، فاسييتحال أو فخييري
التعبير عنها، فنراي حتى فيي الوقيف ال يشيعر بمفيردات الموقيوف شعري إلى 

بل ينظر إلى حالته، فما أن رأى النيلوفر في أرو غير أرضه، حتى تبادر إلى 
   (2)ذهنه وجه الشبه الذي يجمعه به فيهتف قائال  

 اررو اب رر و برر دا كرراغرابئ اغرابورر و    

 

 

ٍ ع   ر و الرهااض     ك نا ع ر األو  راك أ

قييف الييذي ابتعييد عيين الرؤيييا الجمالييية للنيلييوفر بأوراقييه وزهييري فهييذا الو 
 ورائحته إنما يرجع لتلك األحاسيف ال امرة التي تمأل عليه قلبه وكيانه 

وهو كيذلك فيي الرثياء ال يييف عنيد حيد ذكير قيفات المييت والتأسيي علييه 
   (2)فالموت عندي في أرو ال ربة ضياع وفي ذلك ييول راثيا  ابنته

 تررررال  رررره بكيررررملو غضستررررةل  أاانررررئ غضس

 

 

 

 ك  نررررا مررررروق  للمرررروا  ر واألا ررررلر

ثييم ميياذا ييييول؟ ليييد جييرب ال ربيية وذاق ميين قييابها، وشييرب ميين عليمهييا،  
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فظلّلت نفسه بسحابة كئيبة سوداء، وميع ذليك فييد وقيف فيي وجههيا ميدافعا  أبنياء 
وطنه وقارفا  همهيم عين الهجيرة وال ربية، مبينيا مسياوئها وآالمهيا، وليم تكتيف 
هي بذلك بل اقتحمت عليه أغراضه، وهنا يتأذى الشاعر منهيا لتيدخلها المسيتمر 
فييي شييؤونه فينييادي بييالخالص والفكيياك ميين أسييرها، ويقييرخ فييي أبيييات تيطيير 

 قدقا  ومرارة 

 اأيع ئ برريال  رال لرئ:  ره  م لروا    

 

 

 (1)ثررروال  صررر مئ  ا لرررال وصررريامئ   

حكييم المسييتحيل،  شييوق جييامح، وأميياني يعلييم هييو نفسييه أنهييا أقييبحت فييي 
 فتخرج من شواظ قلبه جمرات 

ييزرع األميل فيي  -رغم شيعوري بال ربية وألميه اليدفين  -ظل ابن حمديف  ث ل ً :

قليب الظلمية ويسيتنبته فيي قيدر ال مية، فهيو ليم يفييد األميل فيي أن وطنيه 

سيعود كما كان، لهذا فيد ألهب شعور مواطنيه بيقائدي، يحثهم فيهيا عليى 

دحيير الط يييان، ولمييا غييار األمييل فييي قييدري انطفييأ القييمود والتقييدي و

شييهاب النييور الييذي كييان يلييوح ميين وراء األفييق، وهنييا تبييدأ المأسيياة تنشيير 

سحبها في سمائه المكفهرة، فزاد الشعور بياأللم وتحيول الييأف إليى سيخط 

وتبييرم بالنيياف والمجتمييع فكانييت المأسيياة إضييافة إلييى ال ربيية ميين األسييباب 

وفجرت شياعريته  بيل إنهيا غييرت نظرتيه إليى  اليوية التي ألهبت شعوري

الحياة، وتواقل مد المأساة في بحر حياته ف ربت شمف ابين عبياد، ونفياي 

وسيجنه فيي أغميات فتقيدع قليب الشياعر،  ابن تاشفين إلى الم رب وقييدي

وبدأ طرييا  جديدا  في رحلة ال ربة الطويلية، فتالزميت المأسياة ميع ال ربية 

ارق الزمنييي البسيييط بينهمييا، وفييي غربتييه الجديييدة تالزمييا  وطيييدا  رغييم الفيي

عارك الحياة وقارع أهوالها، وبدأ يفيد أحبابه الواحد تلو اآلخر لتضييف 

عنقيير الشييدة واالسييتمرارية لمأسيياته، فبسيييوط وطنييه، وضييياع ملييك ابيين 

اكتملت دائرة المأسياة  عباد، وتوارد األنباء بتخطف الموت ألهله وأقاربه،

  وتضاّمت حلياتها بالتدريج، فأسيط في يدي عندما بيدأت بعناقرها الثالثة

األخبييار تتييوارد عيين ضييعف المياوميية وسيييوط المييدن المتبيييية فييي أيييدي 

النورمان، فييول في أسى بيالغ بأنهيا لين تكيون لألعيداء إال إذا سيكنت منيا 
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العروق، ويأسى لهذا الزمن الخؤون الذي اغتال قيلية رغيم تفياني أهلهيا 

   (1)هافي الدفاع عن

 ولررررررررو  أكا أاضررررررررئ يوررررررررضاةأل ألم ي توهررررررررا

 

 

 

َ ا  سلررررررها السرررررري  ضررررررضبُة الٍل     ب ل ررررر

 ولك ا أاضئ كيف  لئ ب كاكهرا  

 

 م  االا ض ال أسها الللو ر التواص  

 لرره  ه ررضا  ملررُو الكرر لو بأك ل هررا    

 

 

 

 (2)فت ل رره  ارركوك  لللررضوقر ال اررواال  

الزمان بعد أن كانيت ألهليه وقد سكنت العروق فظفر األعادي بها، وكادها  
 محارسا 

 صررررررقلياةأل كرررررراد  الَمرررررراكو ب د ارررررررا   

 

 

 

 وكانرررمل  علرررى أارررلر الَمررراكر حمااارررا  

 فكه أعن  با وى  أمس رمل  ا رواا ضال   

 

 وكانرررمل ب يررر   األمررر ر مررريفهه نواع سرررا 

 أان بلررررها ُ رررره  اررررام   الررررضاووا  لأررررةل     

 

َا و متقاعس رررررررا    وكررررررراك بقرررررررومئ ع ررررررر

  و " و ُفرر ووكانررمل برر دو الك ررض م ل ررت     

 

 (3)فأضررحى لرر اُو ا رروى  مرريفه ا البس ررا

سلّم ابن حمديف أمري وكظم غيظه، وحّمل الزمان والظيروف مسيئولية ميا  
حقل، وكأنه بإلياء الذنب على عاتق غيري يبرئ نفسه، واتجه يعلق آماله عليى 
حروب المعتمد، ولبداية عالقته بالمعتمد بن عبياد ققية طريفية البيد مين ذكرهيا 

عييرف علييى سييّر تلييك العالقيية الحميميية التييي ربطييت بينهمييا، ولييم يفترقييا حتييى للت
فّرقهما الموت،  قال عبدالجبار بن حمديف القييلي  أقميت باشيبيلية لميا قيدمتها 
على المعتمد بن عباد مدة ال يلتفيت وال يعبيأ بيي، حتيى قنطيت لخيبتيي ميع فيرط 

لييالي فيي منزليي إذا تعبي، وهممت بالنكوص على عيبي، فإني ليذلك ليلية مين ال
ب الم معه شمعة ومركوب، فيال لي  أجب السلطان فركبيت مين فيوري ودخليت 
عليه فأجلسني على مرتبية فنيك وقيال ليي  افيتح الطياق التيي تلييك، ففتحتهيا فيإذا 
 بكور زجياج عليى بعيد، والنيار تليوح مين بابييه، وواقيدي يفتحهميا تيارة ويسيدهما

 ر فحين تأملتها قال لي أجز أخرى، ثم دام سد أحداهما وفتح اآلخ

 انظض اومرررررا ال الظأررررر ار  ررررره جنمرررررا   

 

 

 

 فقلرمل: كمرا انرا ال الهجيفارة   االاررهو    

 فقرررررال: س رررررتً عييفيررررر  ثررررره س تقيهرررررا  

 

 فقلررمل: فلررل  امررضنء  ال ج ونرر  امررهو 
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َا  الررررهاضو نرررروا وايررررهة    فقررررال: فررررابت

 

 فقلررمل: واررل ن  ررا مرر  صررضوف  أيررهو 

   (1)ألزمني خدمتهفاستحسن ذلك وأمر لي بجائزة سنية و 

من خالل هذا االمتحان اللطيف الذي اجتازي الشاعر بنجاح، أجازي المعتمد 
لما علم فيه من قفات الشاعر المتين اليادر على أعنية الكيالم، وهيذا النيوع مين 
ك ِم ال يجيييز الشيياعر إال إذا امتحنييه،  اإلجييازة كييان معروفييا  فييي ذلييك الزمييان فييالح 

 ديهته قبل أن يلزمه خدمته لييف على قدراته وسرعة ب

وقد قضى ابن حمديف زمنا في خدمة المعتميد بين عبياد، وتحوليت العالقية 
بينهما من عالقة شاعر بالسلطان إلى عالقة شاعر بشاعر، وربطت بين قلبيهما 
مودة غامرة جعلت من ابن حمديف أثيرا  وأسيرا  لدى المعتمد، وقد قيرح بيذلك 

  (2)في رثائه لموطنه حيث ييول

 ن ل رررررملو انييفرررررى بررررراب ر عتررررراد  ُفُقي رررررهنئ   

 

 

 

 عرر  التررهوار الررِ لررئ فيررو بالت ررره ار     

ما  -على قساوته  -ويؤكد هذا اليول في مدحه للمعتمد مبينا أن موت والدي  
كان ليبعدي عن أثيري المعطاء ال قسيرا  مين المعتميد، وإنميا أسيرته الرقية ولطيف 

   (2)الشمائل وقيدي العطاء والبر كما ييول

 ومررررا اررررهدا  اررررتيلئ عرررر  لقررررا ههو   

 

 

 

 لك   جللمل ص  ادا عيفههو ال  ر ها 

وظل إلى جانبه يمدحه ويييف شيعري علييه، ولميا غربيت شيمف ابين عبياد،  
حاول ابن حمديف أن يوقف غروبها في قدر قاحبه وأفاو علييه مين آماليه، 

  (1)مستخرجا  البدر من عتمة الخسوف

  رررررررئء " فرررررررال ل مررررررروا أموواونرررررررا 

 

 

 

 س ل رررررهلو دارررررض  ال الررررروان وجيرررررواو   و

 أميررررررأ و ال سرررررروا  سيفررررررا لو ُأم سرررررر     

 

ٍوا ررررضو الررررهاااا ال الرررر و ر مررررهواو     و 

 و ررره ميف تخرررئ السرررادااو ب ل ررره   وهلرررا  

 

 وخترررض و مررر  بلررره  الكسررروى  برررهواو

ولكن ال يلبث أن تهزي المأساة بعنف وتذهب أدراج الرياح قيحاته وآماليه  
 عالمات الساعة  فيرى الجبال تسير كعالمة من
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 ونأررررا ايلررررته  باليفاررررهن ال أك أكرررره    

 

 

 

 (1)و  يل ق رررررل  ا ض رررررون مررررريفكهو وثرررررتريو 

 افلررررملو لسررررانئ بالقيامررررة   رررره أمررررمل    

 

 أال فررررانظضوا ارررر ا ا تررررالو مسررررريو

ور به ولكن أيين الجبال فعال تسير، والشاعر يرى سرعة سيرها، فالدنيا تد 
ه، فيالتحق بركيب ابين عبياد حييا  ووفياء  ؟ لم يجد مكانا  يأوي إلييستلييه هذي المرة

والتيييت مأسيياته ب ربتييه الجديييدة، فانقييهرت روح الشيياعر وحليييت فييي اآلفيياق 
مبدعة ققائد تحكي غربته ومأساته، وبقدد ذلك يييول اليدكتور إحسيان عبياف 

    من حيث الجودة عين ققيائدي فيي قييلية وال تيل ققائدي في نكبة ابن عباد 
ب المأساة هو العامل األكبر في إثيارة شيعر ابين حميديف وهي تدلنا على أن جان

   (2)التي فجرت الينبوع األقيل في تلك النفف الشاعرة  فالمأساة هي

وكييأن المييييادير لييم تمهيييل ابيين حميييديف ليلييتيط أنفاسيييه بعييد نكبتيييين كادتيييا 
تحطمانييه، وقييدع النعييي بمييوت أبيييه، فمييات دون أن يليييي عليييه نظييرة الييوداع 

 رته ومضى والدي بحس

 م ررررررى واررررررو  مرررررر ا أ"ررررررو ي س ررررررض ة 

 

 

 

 (3)مومررررررررررراا   و أن اا ررررررررررر و الضاا يررررررررررر  

  رررررررودو بررررررررهف  االاررررررررى والررررررررضادن  

 

 علررررررررى "ررررررررها  عييفورررررررر و التاكيرررررررر  

َ ك  بلررررررررررره       وانرررررررررررئ لررررررررررر و ي ررررررررررر

 

 ترررررررر وكو الررررررررهمو ر لرررررررر و داميرررررررر     

 بكيررررررررمل أبررررررررئ يقتررررررررةل واألاررررررررى 

 

 علررررررررررررررئا ترررررررررررررروااهو و بادسرررررررررررررر    

 وما ررررررررررررها  لوعررررررررررررةأل ملتظررررررررررررئ   

 

 جااسررررررررررر   وال ج م ررررررررررره ا  عررررررررررر ةأل 

ثم يكفكف دموعه راضيا  بما قدري هللا مسلما  أمري إليه، وتمضي األيام تنيل  
له كل يوم نعيا  جديدا ، فهيا هيي عمتيه التيي كيان ييرى فيهيا أميه قيد وافاهيا أجلهيا 
المحتوم، وهاهم قادة قيلية والمدافعون عنهيا يتسياقطون الواحيد تليو اآلخير، ثيم 

بكيهييا بكيياءا  مييرا  ويتييذكرها كلمييا رأى البحيير، تمييوت سييلوته غرقييا فييي البحيير في
   (1)فجاريته جوهرة كانت الشمف التي تبعث بدفئها بين جوانحه فييول

 أمل أف قه  الرم   الِ كاك ضوءواا

 

 

 

 سو  لررررئ عرررر  األج رررراكر كررررلا هرررر ا
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ثم يفيرخ اليروع بيين جنبيات قلبيه بفييدي أم ولدييه أبيي بكير وعمير، فيرثيهيا 
 ر تنزيها  لها وتكريما  على لسان ولدي عم

 سررا ابرر   أماررئ انررئ  كمررو أبكررئ     

 

 

 

 ُفق ررره  أمرررئ الترررهاُة فابرررو  بوحكمرررئ

َ كو بييفيفرررررررررا فثرررررررررتري        يس ررررررررره  احليررررررررر

 

 لرررررو  سررررره  وس ررررر  بول  ميفررررر   سرررررمئ  

 مل أ يررررررل  واألاررررررى سو  ررررررهِّقو  ررررررولئ   

 

  رررررها ع مرررررئ فلررررر او  لمرررررئ   

 ولرررررو   نرررررئ ك  رررررملو دملرررررئ عليهرررررا  

 

 (1)عقأرررر  بضااررررا فأصررررتً " ررررمئ  

وترهيييه الحادثييات وتتييوالى عليييه، فتمييوت ابنتييه وبعييو أقاربييه ويتقييل  
 الحزن بحياته، لم يتركه لحظة حتى وافاي أجله 

هذا القراع المأساوي الذي عايشه الشاعر لم يترك أثيري فيي موضيوعات 
المأساة وعناقرها، فيط بل امتد إلى نفسية الشياعر ف شياها بضيباب الكببية مميا 

 لناف وتضعف ثيته بهم جعله يسخط على ا

 ونررررا اأسررررملو اليفاررررا   سوض ا رررر و تررررضااه   

 

 

 

 (2) يفات رررتوهه  وا"رررر ا و ي ررره ُة اااررر    

 وانتيل سخطه وبرمه إلى الزمن الذي أسلمه للرزايا  

 اال كرررررره  موس ررررررم و الررررررَم  اللتابررررررا   

 

 

 

 ختا تورررررررر و وال سررررررررهاا ا  ابررررررررا  

 أم مرررررررر  أك سررررررررضد  عليررررررررُو ال ررررررررال    

 

 لررررررتاباو سوتقرررررئ مرررررا يييرررررمل  لرررررو ا

 أمل م رررررررض  صرررررررضف  سوتلرررررررئ جهسرررررررها     

 

 (3)وسرررررررروي  ا رررررررل  الرررررررهان يا س تابرررررررا   

ويتحول ضييه من قروف الزمان وسخطه عليهيا إليى ييأف إذ ليم يبيق ليه  
هذا الزمان الخؤون شييئا ، فييد ضياع منيه كيل شييء اليوطن واألهيل واألحبياب، 

 حتى الذكريات بدأت تعقيه وتقد عنه 

    َ  و ار  أي تارررى " يرررال كيفرررملو أيظرررى بررر

 

 

 

 (4)عامر    ل  ال الكضن ع  م ر لئ صرها  

ويتيدرج فييي انفعالييه بمأسيياته، فنجييدها فييي بييداءتها ثييورة ثييم تحييدّ ثييم ضييجر  
يف فييييأف وتضيييق الييدنيا فييي  وسييخط، إلييى أن يتييرع قلبييه بقييروف الييدهر وغييير 
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عينيييه إلييى أن يقييل إلييى المرحليية األخيييرة حيييث يقييل اليييأف إلييى حييد السييلو 
ال يسلو ؟ فها هو الحمام يرى ابنه ييذبح أميام ناظرييه ولكنيه يسيلو والتسليم، ولم  

 وينسى 

ًو ُفض "وررر و     كررر او ْرررااو التورررض  ر سوررر  ب 

 

 

 

 (1)فيسررلو وسأا ررى عيفرره   رررا جيفاي رر  

فعليه أن يتعلم من الحمام فيسلو وينسى أو يتناسى، ولكن ما إن وقيل إليى  
 هذي الحال حتى لم يبق في العمر فضلة ومتسع 

 

 بعاً: الرحلة:را

إني أقف موقف المتهيب من الرأي اليائل بضعف التجياوب الشيعوري بيين 
الشاعر والبيئات التي انتيل إليها فيي رحلتيه بيين )األنيدلف وإفرييييا( انيدماجا  أو 
نفورا ، كما أنني ال أقدر على نفي األثر الذي تركته هذي البيئات فيي شيعري، وإن 

البيئة القيلية، فاليدكتور فيوزي عيسيى ينييل رأي كان في الميياف ال يداني أثر 
أمبرتو ريزيتانو حيث ييول   ومما الشك فيه أن البيئيات الجدييدة أندلسيية كانيت 

واألقطار التيي اختليف إليهيا ابين حميديف ليم تكين تتجياوب ميع قلبيه  -أم إفرييية 
 ويؤكد هذا الرأي فيي موضيع آخير فيييول   إن الحيوادث التيي كانيت تيدور فيي 

رييية ليم تكين ذات أثير مهيم فيي نفسيه وبياألحرى ليم يكين لهيا أثير واضيح فيي إف
إلييى حيد بعيييد فميين  شيعري، وإن وجييد فإنميا هييو أثيير باهيت  وهييذا اليرأي قييحيح

وأكياد  -يطالع ديوانه، وييرأ ققائدي يرى أن البيئة القيلية هي المؤثر الحيييي 
   (2)في شعر ابن حمديف    -أقول الوحيد 

لرأي إلى درجة التشابه مع رأي الدكتور إحسان عباف اليذي وييترب هذا ا
حييا إن الشياعر عياب  (2)يرى فيه  أن البيئات الجديدة لم تكن تتجاوب مع قلبيه 

وعاشييت قيييلية فييي دمييه وشييعري، ولكننييا لييو حاولنييا اإلنقيياف واقتربنييا ميين 
من  شخقية الشاعر لوجدنا أن خطته في الحياة تختلف كثيرا  أو قليال  عن غيري

الشعراء، وبالتحدييد نييول  إذا كانيت الحيوادث السياسيية فيي بليدي قيد شي لته عين 
الحوادث التي كانت تجري في األندلف وإفريييا، فذلك لييف مين قبييل القيدف، 
وإنما هو مخطط سار عليه الشاعر، ومنهج ألزم نفسه به، وقد يتبادر لليذهن فيي 

مين حيوادث سيواء فيي األنيدلف أو  بما ييدور أول األمر أن الشاعر لم يكن معنيا  
في إفريييا، فخطر اإلفيرنج يميزق األنيدلف، وهيا هيو المعتميد يخليع عين عرشيه 
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ليجلف مكانه المرابطون، وكذلك إفريييا وما كانت تعانيه من اضطراب سياسي 
؟ هيل حييا  ليم يتجياوب الشياعر ميع هيذي فال نجد أثرا  لهذا كله، لماذاونيرأ شعري 

هي تتجاوب مع قلبيه؟ أقيول بثيية واطمئنيان بليى، فالشياعر ليم  البيئات أو لم تكن
يكن بمعزل عن كيل تليك الحيوادث وقيد تجياوب معهيا، ولكين بيتحفظ مين زاويية 

فالحوادث السياسية لم يكين  واحدة هي التدخل في تلك الحوادث برأيه الشخقي،
منطيية، بمستطيع أن يعبر عنها أو يتخذ موقفا  معينيا ، وهيو الخبيير بيأمور تليك ال

واضطرابها السياسي، وت ير حكامها، وقد جرب ذلك مين قبيل فيي بليدي قييلية، 
حيييين اسيييتيل كيييل وال بواليتيييه، واضيييطرمت الفتنييية فيييي جوانبهيييا، حييييث سييياد 

   (1)بسيوف إخوانهم كما ييول ةاالختالف، وتيطعت األرحام، وقتل اإلخو

 أيرررررن  م رررررانى أالرررررها  رررررو    فتيفرررررة     

 

 

 

 

 يا رررر  س ررررضاا فيهررررا نرررراا   كررررلًّ  

 وأضررررح مل  بهررررا أاررررواىواه وكأنامررررا    

 

 مررر ااتوهه فيهرررا ا"رررت ىو انررر اا    

 ومل سررررضي هر األايررررراا  مرررريفهه  أ ررررراال    

 

 مررررضوا ارررريوفال مرررر  جنيرررر ر أ رررراال   

وكيييذلك هيييو فيييي كيييل مييين البيئتيييين الجدييييدتين، يتخيييذ موقيييف المحاييييد فيييي  
سيدون النزاعات الجارية، ولو عرفنا كيم كيان الشياعر غيير مرغيوب فييه، والحا

مقيييبا فييي خطتييه، وهييذا يييذكرنا  كثييير فييي وسييط ذلييك الخضييم، لعلمنييا كييم كييان
بموقفه من الهجاء، حيث كبح جماح نفسه عن التعرو لالخرين، فهيو يعليم أنيه 

؟ زلية لسيان ليوقعيوا بيه، ثيم مين يؤييدغريب بين بعو المب ضين الذين يتمنون 
جيشه ما اسيتطاع معهيم هل ييف ضد المرابطين حبا  بالمعتمد؟ والمعتمد بملكه و

؟ والقييراعات علييى مييع هييذي المملكيية أو تلييك شيييئا، أم يميييل بهييواي فييي إفريييييا
أشدها، ليو فعيل ذليك ميا ظننيا أن يطيول مياميه، ولعيل حادثية ليائيه بالمعتميد فيي 
وادي إشبيلية حيث جيء بالشاعر ابين عميار، شياعر المعتميد، مقيفدا بالحدييد، 

 د، كانت درسا  تلياي وظل يحفظه طوال عمري ومن ثم تم إعدامه لهجائه المعتم

إذن عييدم التجيياوب الشييعوري الييذي يييتهم بييه الشيياعر، ينقييب علييى تلييك 
وهذا في ظني ال ينطوي على عدم التجياوب بمييدار ميا هيو  النزاعات السياسية،

خطة عمل ومنهج حياة، إذ ما بيال الشياعر يشيارك بلسيانه فيي غيزوات المعتميد 
ت واالنتقيارات سيواء فيي األنيدلف، أو فيي الم يرب، ضد الفنب، وفي الفتوحا

وفي ذلك ما نجدي في مدح المعتمد والميرابطين فيي موقعية الزالقية التيي انتقير 
   (2)فيها المسلمون على اإلفرنج فييول
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 فيررررا ابرررر   ال ِّرررريه  مرررر    ررررهر و رررره  

 

 

 

 برررررهواو م رررررال  احلسررررر   ال رررررميهر

 ا ا جرررررررررررادوا فرررررررررررأنواءو الل اسرررررررررررا  

 

  وادو احللررررررررروارواك يلمررررررررروا فرررررررررأ

 وأيررررررررررض ا  ال ميييفررررررررررو م ر ررررررررررض ف ئا   

 

 أد م رررررررمل  بت ل ررررررر   ص رررررررو ك  احلرررررررضسهر 

 ومول ت ررررررررض و  م ُلقررررررررى ال رررررررريفبو فيرررررررر    

 

 غضميررررررال مهلكررررررال ن   رررررر   التررررررضسهر 

 م س ررررررررت ض  بررررررررالظأ ا وفررررررررض  "وفررررررررال     

 

ِ  هلرررررررريهر   بررررررررض و   ت رررررررر   اررررررررامل

 و اق  بيوارررررررف   ا الترررررررأ ر بو  ارررررررال 

 

 لررررررررريهرفمرررررررررضا  عيفررررررررره  و يلرررررررررو  اليفا 

 (1)واألمثلة كثيرة على ذلك، نذكر منها على سبيل المثال، فتح حقن األجم 
وفييي قيييام رمضييان، واألعييياد، وبداييية  ،(2)وانهييزام عييدو قيييلية عييام الييديماف

 العام، وغير ذلك كثير من المشاركة في ميادين الحرب والسياسة واالجتماع 

ل اننيا نجيدي يتيدخل فيي ولم يتوقف أثر وتأثر ابن حمديف عند هيذا الحيد، بي
بعو األمور السياسية، حيث توسط ألهل سفاقف لدى األمير الحسين بين عليي، 

، وفييي ذلييك ييييول ابيين فتهييددهم باالنتيييام، بعييد مييا ثيياروا عليييهوتشييفع لهييم عنييدي، 
  (2)حمديف متشفعا  

 ومرررررررا اررررررر ا  و اال ب ل ررررررره ةأل بلث رررررررمل    

 

 

 

 

 اليرررو عيفهرررا لسررراك  ال رررهق ملتررر او  

 و    ال  نرررررول  هلرررررهوأالرررررها أارررررلو ُ ررررر 

 

 انررئ أل سرره مررا "ررانوا ومررا غررهاوا     

 وا ررررا دفلرررروا عرررر  يتررررف  أن س ررررهه    

 

 ا  " ررررر   م  رررررت هوه  بررررر  اهليفهسرررررةي الرررررترو

وكأك الواا ة جنحمل  فقرال ميهير  عيفرهما اد أارل ار ا   اىل أو رانهه        

 :(1)و ميفهه

 أ"ررر ا  ارررر ا  و ميفررررو عهرررره  أمرررراكر 

 

 

 

 و ا د د ا  أاليهررررررررررررا اىل األو رررررررررررراكر

ًر اررضاي هوه    أ    لقررمل  بررالكضار ال ررضس

 

َا بلررررره ارررررواكر     فضعررررروا بقرررررا   اللررررر

 ا ا م  ا ان  ال ا أ"  على اب  ْهس  عها  اوب  مل . 
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أمييا الجانييب اآلخيير، فيينحن نعلييم أن الرحليية فييي العييدوتين، قييد أثييرت بشييكل 
واضح وإن كان نسبيا  في شعري، من حيث األغراو واألسلوب والمعاني وفيي 

لييدكتور إبييراهيم أبييو الخشييب  وربمييا كييان لرحليية هييذا الشيياعر إلييى ذلييك ييييول ا
نعييم ليييد كييان لتلييك  (1)األنييدلف أثييري فييي شييعري، يجعلييه غييير خييالص للم ييرب 

الرحالت أثر ظاهر في شعري، حيث استوعب ابن حمديف في تنيله بين أوطيان 
عييدة، ثيافيية عاميية، عييرف ميين خاللهييا مييدن الم ييرب واألنييدلف، وحييياة شييعوبها 

داتهم وتياليييدهم وطييرائيهم، فبانتيالييه ميين قيييلية إلييى األنييدلف وإقامتييه فييي وعييا
اشييبيلية، وقرطبيية، تفتحييت عينيياي علييى أشييياء جديييدة، إلييى جانييب حركيية شييعرية 
زاخرة بوجود شعراء يتنافسون في اإلجادة، وقد خيالطهم، وحياكى طيرائيهم فيي 

إليى جانيب   (2)الوقف وال زل وأغار على معانيهم كما يعترف هو نفسيه بيذلك
التي تضاهي قيلية، بل تتفوق عليها، كل تلك جعلته يسكن  تلك الطبيعة الخالبة

 إلى هذا البلد ويطمئن إليه إلى حد االست ناء به عن وطنه 

والشيييك أن وقيييف مفيييردات الطبيعييية وجزئياتهيييا كيييان شييي ل األندلسييييين 
واألنهيار الشاغل، لذا فيد أسهم شاعرنا بنقيب وافير فيي ذليك، فوقيف البحيار 

والبرك، ووقيف األمطيار النازلية واليريح والسيحاب وكيذلك اليورود واألزهيار 
ومنهييا النيلييوفر والنييارنج، وفييي كييل ذلييك لييم تخييرج طرييتييه عيين طييرييتهم فييي 
التشيييبيه ميييع تمييييزي واختقاقيييه بأسيييلوبه الجيييزل، نظييير إلييييه يقيييف النيليييوفر 

   (2)فييول

 كأنامرررررررررررا اليفيلررررررررررروفض اني  ت يفرررررررررررى  

 

 

 

  ُفررررررو ق  التيفرررررراك و رررررره بررررررها لللررررررنر

 مررررررررررررهاا و اليررررررررررررا وا  حممررررررررررررضاةل 

 

َ ع  رررضاك      ررره ضورررميفمل ت رررل ضال مررر  ال

ولييم يتوقييف ذلييك عنييد الوقييف بييل إن البيئيية األندلسييية رقيييت حواشيييه،  
 وجعلتنا نسمع شعرا  عذبا  راققا  في ال زل يجعلنا نستشف منه رقة ابن زيدون 

 م لأررررررررررررررررررِ مرررررررررررررررررر  ال أم لأرررررررررررررررررر   

 

 

 

 وأ ال القلرررررررررررررررررررررررر   د ل رررررررررررررررررررررررر   

 اتررررررررررررررررررأ سيف ررررررررررررررررررضو "وفررررررررررررررررررال   

 

 كلمرررررررررررررررا ماترررررررررررررررا و ه ل ررررررررررررررر    

 ساعليررررررررررررل  ال ررررررررررررضى جسررررررررررررمئ   

 

 نظرررررررررررررررررضة ميفرررررررررررررررررو  مولللررررررررررررررررر     

 نررررررررررررررريُض ال "   رررررررررررررررضرو ادى  ....  

 

 ع ررررررررررررررر  كيرررررررررررررررف  موق لأررررررررررررررر  
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 سرررررررررررررا غرررررررررررررَاالل يرررررررررررررض ا  اللَّرررررررررررررر  

 

 ررررررررررررر و دمررررررررررررئ واررررررررررررو سوحلأرررررررررررر    

 ا رررررررررررررررررا احلسررررررررررررررررر و م ح رررررررررررررررررل  

 

 لررررررررررررررررو أو  أنررررررررررررررررمل  حملأرررررررررررررررر    

 بل وررررررررررررررر  ال أوجررررررررررررررر   اليفارررررررررررررررا   

 

 (1)كلأررررررررررررررررر   ر وال وجهررررررررررررررررررُو

 واو سضق ا ة م ل اىل مهاا  الول  والتهل : 

 و س لرررررررئ علرررررررى مملوكرررررررة  م ُلُكرررررررمل 

 

 

 

 (2)ا رررررررئ ب حوسررررررر ر مقاهلرررررررا و س لرررررررئ

فإذا كانيت البيئية األندلسيية والرحلية إليهيا قيد أحيدثت فتحيا  جدييدا  فيي شيعر  
 الشاعر من حيث تناول األغراو  فإن الرحلة إلى إفريييا تكاد تكون أقل تيأثيرا  
من األندلف في قلب الشاعر وشعري، فهو لم يحببها كما أحب األندلف بل وقل 

 به الحد إلى هجائها 

  رررررال  التت رررررضالو ال بررررر د  "و ِّ  رررررمل 

 

 

 

 (3)بو"امرررة  انضعرررى و ُ رررض قر انررررضل   

 وسقول م  أ"ضن: 

 برررر د جررررضن فرررروق الررررت دة ماىاررررا    

 

 

 

 (4)فأصررتً ميفرر  نرراا  كررل ترراال   

غير منكور، وقد رأينيا خيالل إقامتيه فيي سيفاقف كييف  ومع ذلك فإن أثرها 
تدخل بالنقيحة بين أهلها واألمير الحسن بن علي، ثم هو في تنيله بين البيوادي 

اليذي طيرأ علييه، فعياب حيياة الرحييل  والقحاري الم ربية، يرى بنفسه الت يير
والتنيييل بعييد االسييتيرار والهييدوء، وفيييد األميين والطمأنينيية فييي هييذي القييحراء 

 المرعبة حيث يبيت وسيفه في ثني ساعدي 

 ستيملو ا ا و الل ر  ال ث يف رئ اراعها   

 

 

 

 (5)مولاو ض ةل م  جيره  غيرهُاء  كاعر     

هذا الت ير في منهج الحياة، أدى إلى تناول موضوعات تختلف عميا سيبق،  
فجاء بوقيف  البيق والبرغيوث واليميل والعييرب والناقية واليذباب والحشيرات، 

بيئيية حضييرية مترفيية، ولمعايشييته األعييراب فيييد انتيلييت ألفيياظ  وهييذي ال تييأتي فييي
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   (1)القحراء بيساوتها إلى شعري حيث ييول

 أعااسرررر و ألقررررى ال نتي رررراا ي ررررياهره    

 

 

 

 (2)هلررره أعرررو   مرررا سوج ررروك وت ررره ُ هو  

 صرررحتتههو ال مررروي بر األاار موق   رررض    

 

 برررر  الرررر   و سلرررروا والتَالررررةي م ررررت ت هو  

لثالث تمثلها في شعري، بدرجات مختلفة واليول بعدم هذي هي آثار البيئات ا 
تجاوب الشاعر مع بعضها، فيه شيء كثير من الم االة، فالتأني في قراءة ديوان 
الشاعر يتبين هذي البيئات الثالث بوضوح ال يدع معه مجاال للشك في هذا األثير 

 الذي تركته كل بيئة على حدة 
 

                                                 

   112ان صالديو (1)
   فرف كريم تتنسب إليه الخيول األعوجيات أعوج (2)

 شدقم  اسم فحل من فحول اإلبل   
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 موضوعات شعره
 

اول األغيراو الشيعرية المتداولية، مين  ميدح وفخير ك يري من الشعراء تني
ورثاء ووقف ولهو وغزل، ولكن ابن حمديف يكاد يكون متميزا  من غيري من 

 الشعراء في ناحيتين 

شعر الحنين إلى قييلية والشيعور بالوطنيية وقيد تفيرد فيي هيذي الناحيية  ا:اااأوهلم

 من غيري 

تداولية إليى ذكير ميا تييع  علييه شمولية انتيلت به من تلك األغيراو الم ثانيهما:

عينه  ال من جهة الخيال وما به من جمال ال غير بيل مين جهية التفكيير 
أيضييا ، ومييا يميير بيينفف اإلنسييان ومييا يشييعر ويحييف ميين حييوادث الحييياة 

  (1)وأشكالها وما يعتريه من حيرة وشك وييين 

ي وبهاتين إلى جانب شاعريته، عد من أكبر شعراء العربية وأثبت تفردي في
 ميدان الشعر ال في قيلية فحسب بل في األندلف والم رب 

وعندما نتناول موضوعات شيعري البيد مين النظير ال إليى أهميتهيا فحسيب، 
بل إلى تدرجها الزماني حتى نستطيع التعرف على تطور شيعري، وإذا ميا أردنيا 
ة ذلك فعلينا أن نبدأ بلهوي ومرحه وهو أول ما يطالعنا من شعر الشاعر فيي بدايي

حياته الشعرية، وعلى أرو وطنه قيلية حيث يخيتلط الحيب بيالحرب والعنيف 
 بالرقة 

شاب في ميتبل العمر، ييبل على ملذاته، ويهب نفسه للحب في بلد أتاح له  -1
ذلك، مع قحبة من أ ضرابه يخرج إلى الحانيات، فيحتسيي الخمير، وييدق 

قلبيه، فينطليق قلبه إعجابا بالجميالت، وتيع عينه وأذنه على أشياء تطرب 
الشاعر مبتهجا  بهذا النوع من الحياة الحرة الخالية من الييود، ويشعر بأن 

 هذا يسري في عروقه، وهو شيء في طبعه ال يستطيع أحد ردي 

 "لأررررررررر  أيف ررررررررر ر ت رررررررررتابئ م ض يرررررررررال  

 

 

 

 (2)ال سوررررض دًّ انهررررضو عرررر  ُ ت رررر ر انررررضال   

ته إليى ال يواني تعيادل ثم هو ال يتوقف عند هذا اليول، بل إنه يرى أن حاج 
 حاجة الظمبن إلى الماء، فال واني كالماء البد منهن لكل قاد  
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 والترررررروانئ ال غيفرررررررًى عرررررر  و ص رررررررل ها  

 

 

 

 (1)أب ت ي ررررررضر انرررررراء سررررررض ون  و التيررررررال 

 فما الليب ا ا مل سيف ق  ال تى ال الل ة: 

 ومررررررا اللرررررريبو االأ ال م ُ ررررررضًّى  لرررررر اة  

 

 

 

 

 (2)س ر و اللر ار  و " ل  ر ع ر  اا  فير  موس ت ح   

وميين خييالل أميياكن اللهييو واألديييرة والحانييات، ورؤييية الراققييات يتمييايلن  
بيييدودهن، اسييتطاع أن يزودنييا بموضييوع شيييق فنييي اجتميياعي، وهييو موضييوع 
الرقص التعبييري أو اإليميائي، فنييل لنيا قيورة واضيحة عين زاويية مين زواييا 

  (2)المحبين فييولمجتمعه، فنراي يقف الراققة وهي تمثل بحركاتها لواعج 

 وارررررررررررود الررررررررررر وا   س س رررررررررررح تيفها  

 

 

 

 

 كس رررل ئ األاررراود  فررروق  الكثيررر    

 م و اُفررررررررررر و برررررررررررالض  رر أ رررررررررررهاموهو     

 

 س رررررررأك  بهرررررررا ن ت مررررررراا  الررررررر نول    

 سور ررررررررض ك  اىل كررررررررل  ع  ررررررررو  ِررررررررا  

 

 س حوررررلًّ برررر  ال اهلررررون مرررر  كررررضول  

  :(1)وسقول مضة أ"ضن واص ال يضكاا الضا  ة 

 كام هرررررراواا  ررررررة  بالسررررررحض ال يض

 

 

 

 

ٍ ك  التيفررررراء  علرررررى ي رررررها  مقررررريهو بررررر  و 

 مويف تِّم ررررررررررررررة  أل اُههررررررررررررررا برنارررررررررررررره    

 

َا    لأررُة اللترره         كسررا ملتررهال مرر  ع رر

 مررررهو و  لررررول  السرررراملن  بض "   ررررة     

 

 بهرررا ُلُقُ رررمل  مرررا ل ل حررروكر مررر  الل رررها     

 ب قرررهِّ ميرررواو التو  ررر و مررر  ي ض كام ررر      

 

 اكونال وأس  التو  ر و مر  ب رض    القره    

 و سرررررررتها عمارررررررا مررررررررريو بأ رررررررل     

 

 اىل ما س  ئ كلا ع و  م  الوجره  

 بيفا ال بها ما مرتكئ م  ج و ن اهلون 

 

 وأدمرررررر  أتررررررواق  موخ ررررررهِّدة  ا ررررررهِّ  

 ك لو او سوضً اىل جان  ا   اإلمياءاا واحلضكاا لتا  الضا  اا: 

 ومررررر  اا  ررررراا  ارررررايتاا   سوُلهرررررا 

 

 

 

 

 تررررواد  ِسررررو  ال اللررررتري م   ررررم خو   

 كمرررررا ج رررررض ا ا  أ ساهلرررررا ال ارررررهسل ها 

 

 (5)ْرررا  هو أسررررو  أو  ررررواوس و م ترررر   و 
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وفي هيذا الوقيف تبيين لنيا أن الراققيات كين يلبسين مالبيف طويلية تجير 
علييى األرو كمييا ذيييل الحمييام عنييدما ينشييط فييي متابعيية أنثيياي، أو الطيياووف فييي 

 اختياله 

يه كبير، وقد بدأ أما الخمر وهو قلب اللهو وأساسه فنقيب ابن حمديف ف
الشاعر بذكر الخمر على عادة الشعراء، فيقف ذاتهيا ولونهيا وريحهيا وأثرهيا، 

فيقف قدومه وحركاته وتمايله ثم ينطلق إليى  وينبري أحيانا  للساقي أو الساقية،
   (1)وقف مجلف الخمر بما فيه من جزئيات كالم ني والندامى فييول

 وارررررا ية  م س رررررقئ اليفارررررهامئ ِرررررهااا  

 

 

 

 

 ك واال م  ال هتاء   اغيُة السكض

 سلرررررو او فيهرررررا كرررررلا جررررراا  كأنامرررررا    

 

 م   ررم    اول الرررم  ال جسرره  التررهار  

 ا ا   ررررررها  ميفررررررا نررررررهمياا ٍجاجررررررةأل 

 

 ميفاو ُلهررررررررا افقررررررررال بأ ل رررررررر   اللرررررررررضر 

لييذلك ال نجييد فييي أوليييات شييعري الخمييري تخيييال  أو تمييييزا فييي الجزيئييات  
هييو قريييب ييابييل الشيييء بالشيييء، دون إقييرار  والمالمييح أو شييفافية وبعييدا ، بييل

على تخطي هذي الحدود ومع ذلك فهو يبيرز كوقياف للخميرة ويظهير ذليك مين 
   (2)قوله

 و ا رررررررقأ  مررررررر  ُ هرررررررو ة  كااررررررراموها 

 

 

 

 

    ً ً  ال اررت  موسررض و ال األسررها م ررابي

 لرررررو  أهرررررا صرررررال  عسرررررري  اوررررركيضو و  

 

    ً   رررررررمل  لثررررررراا  ال فرررررررهاا  لُ ُ ررررررر

 مضوسقهرررررررررررررررررراال مسرررررررررررررررررروافيفائ اىل  

 

  ً  ال س ر ررررتوا اللأيررررثو ا ا الليررررثو   ب رررر

 ثه س ف الَق بن اليفهامى: 

 وجرررررررراثه بررررررررن  اليفاررررررررهامى م ض مرررررررروا

 

 

 

 

   ً  أتررررتايوهوه  ميفرررر  ِررررا س ررررض وا ت ررررت 

 كأنامرررررررررررا ا د ا  عليررررررررررر  اوي ررررررررررر و   

 

   ً  اوررررر ُفةي الرررررضال فرررررإك  موررررر   ام ررررر

ين، ثيم ومن األمور التي تعيّرو لهيا ذكير الشيرب أي األقيحاب المشيارك 
   (2)وقف الخمر والساقي وذكر مباكرتهم للخمرة فييول

 يتاررررررر ا فتيررررررراكو صررررررره ق  أعضاررررررروا  

 

 

 

 

 بلررررر اان مررررر  اوررررر فاا  ا مررررروا   

 ع ض ب رررررره  ال ررررررحوو علرررررريهه  باألا ررررررى   

 

 فام قررررا  السوررررك ضو عرررريفهه بالسررررضوا   
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وسقول ال متاكضمها واص ال يضكتها ب تراة ارضسلة الوثر   أمرا أثضارا فيرهل       

  وٍ:دبي  الل

 مترررررررراكضو مرررررررر  ص ررررررررضفها ت ررررررررض ب ة  

 

 

 

 

ٍ  الرررررهبي     (1)فتررررراُة الوثرررررول ع رررررو

 أما ال اللوك فيكثض م  وص ها باللوك األص ض:  

 وصرررررر ضاء كالر ررررررم  ر س تررررررهو ليفررررررا 

 

 

 

 

 (2)مررر  الكرررأ ر ال االرررة  مسرررتهسضة

 أو ائ ْضاء سيفسئ تضبها اهلموا: 

 ْرررررضاء  سوس رررررلئ ترررررضبوها  وبررررررضبها

 

 

 

 

 (3)  كضو األفرررضالومويف سرررى اهلمررروواو وموررر  

وفييي رأي الكثييير أنييه ييتييرب ميين أبييي نييواف فييي خمرياتييه، ييييول الييدكتور  
 (1)فوزي عيسى   وقد نحف بالروح النواسية في بعو خمريات ابين احميديف 

بالخمر وفي بعيو قيفاتها، وخاقية  حيا هو ييترب من أبي نواف في اهتمامه
هيا ليم ييدر ميا عمرهيا، وهيي قفة اليدم فابن حمديف يكني عن قدمها بأن خمار

عجييوز تييدب دبيبييا ، وييييوى هييذا الييدبيب ويشييتد أثييري كلمييا تيييدمت بهييا السيين كمييا 
   (9)ييول

 مررررَداد ض ررررل  ال  وااررررا كلمررررُا ب ُلت ررررمل 

 

 

 

 

 بها الليالئ يرهود  ال  رل ف  والكر ر   

وليييو حاولنيييا اإلنقييياف ليلنيييا إن ابييين حميييديف تبيييع ألبيييي نيييواف فيييي هيييذا  
ي كثيير مين األحييان نفيف األوقياف والتشيبيهات فكميا هيي المضمار، إذ نجد ف

عند أبي نواف عجوز تعلو على الحييب، عيذراء ليم تميف، دهريية لطيول مكثهيا 
   (6)مخبأة في الدن، هي كذلك عند ابن حمديف، وانظر إلى قوله

 وول ررررررررره ا  بالراررررررررري    ال عيفقودارررررررررا 

 

 

 

 

ٍ  مل مر رررررر       وا ررررررئ  اليرررررروا  ع ررررررو

 :وسقول م  ن   الق يهة 

 مررررررررررا دان  أااواررررررررررا عاص ررررررررررض اا 

 

 

 

 

 فحررهسثو ال ررهق فيهررا كالُكرر  ل  

 
                                                 

   12الديوان ص (1)
   192الديوان ص (2)
   122الديوان ص (2)
   16محاضرات في شعر الم رب واألندلف ص (1)
   229الديوان ص (9)
   16الديوان ص (6)



 271 

 "يفررررررررررهاس   عوتاُقررررررررررمل  ال أجررررررررررو ى 

 

 مرررررر  دا اللويفقررررررود  مملرررررروء  نوخ رررررر    

 وستاب  م كهال  همها: 

ٍ اررررررررررررا ال ُ ل تررررررررررررة      لررررررررررررملو ا  أبض 

 

 

 

 

 أا ررررئ  بيفررررمل الكررررضا أا  أاا احلقرررر   

مل واضرر ضبمل كمررا وأبررو نرروا  سكثررض مرر   كررض ا مررضة و رره علأررمل بانرراء فهاجرر    

 : (1)سقول

 ا ا جرررررررررررضن انررررررررررراءو ال جوانت هرررررررررررا

 

 

 

 

 اررررررري ج  ميفهرررررررا كررررررروام   الر رررررررت   

 فاضررررررررررر ضب مل   ت ررررررررررر و مَاْررررررررررر و 

 

 ثرررررره ميفاا ررررررمل  م ت ررررررضًّ عرررررر  ي ت رررررر     

 أما عيفه اب  ْهس  فهئ م ر ع  يت  كال  ة ال ماء ال ا : 

َوك أا ا     كلأمرررررررررررا م و ج هرررررررررررا انررررررررررر

 

 

 

 

 (2)  ا   ي ت ررررر   ال  ارررررة  ال مررررراء  الررررر

ومع اقترابه من أبي نواف إال أنهميا يفترقيان، فيأبو نيواف يتين م بأوقيافها  
فيقيييف ألوانهيييا قبيييل الميييزج وبعيييد الميييزج، ويقيييفها بالنيييار والنيييور والشيييعاع 

كييالراح والخمييرة  والييذهب، وهييي قيياهرة الهييم إلييى جانييب األوقيياف المعتييادة
هيو ال يشيربها وحييدا  ك ييري والعيار واليرقف واإلسفنظ وابنية الكيرم والميدام، و

 من عشاقها، ثم هي أوال  وأخيرا  دواؤي 

 د    عيفررررُو لررررومئ فررررإك  اللررررو ا  اغررررضاء  

 

 

 

 

 (3)وداونررئ بررالِ كانررمل  اررئ  الررهاءو   

أما ابن حمديف فهو يؤكد لنا فيي أكثير مين ققييدة بأنيه فييط يقيف اليراح  
ب   دون أن يتبع ذلك مجاراته الش رج

 بوهاأصررررررررررررفو الررررررررررررضال  وال أت ررررررررررررض  

 

 

 

 

 وارررئ  بالراررره ور علرررى الر رررض ل  مرررهوا  

 كالرررررررررر اا سررررررررررأمضو برررررررررررالُكضا وال   

 

 (4)س   رر لئ نرراا  الرروغى ييررث م رروا    

 ثه او ستحض  م   كضاا ال كثري م  األيياك وسضااا  لة بالهس  وا ل : 
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 سرررررا ال مرررررئ ال الرررررضاالر كررررره اررررريهة  

 

 

 

 

 ً ٍ  الت أررررررااو عيف هررررررا و ص ررررررُ   (1) رررررراو 

 كثيرة كالميه فيي الخمير ومجالسيه والعشيق وآثياري تيدل ويرى بعضيهم أن  
على أنه كان يميل إلى شيء من المجون ولكنه كان أقل من غييري فيي ذليك فيإن 
اإلنسان ال يكاد يرى للتهتك أثيرا  فيي كالميه، وليوال أنيه عياب فيي هيذا العقير، 

لنيا وفي حاشية المعتمد بن عباد، ليلنا إنيه كيان بعييدا  عين اللهيو والمجيون، ولحم
   (2)شعري الذي جاء في هذا على نوع من القناعة والخيال 

 بينما يريدها أبو نواف ال في حياته فحسب بل بعد الممات لتروي عظامه 

 ا ا مرررملًّ فررررادف يفائ اىل ج يف رررر   ُكض م ررررة  

 

 

 

 

 (3)مضواا عظرامئ ب ل ره  مرومئ عضو يهرا    

وظيفية المتعية هذا هو االختالف في النظرة إلى الخمرة، فبينميا هيي تيؤدي  
والتسييلي عنييد ابيين حمييديف، نجييدها الهييدف المنشييود ألبييي نييواف، كييذلك فييإن 
االخييتالف يتييأتى ميين طريييية التنيياول، فييأبو نييواف يكثيير ميين أسييلوب الحكاييية أو 
اليقة بينما ال يقل ابين حميديف إليى هيذا المسيتوى ويظيل فيي نطياق الحيوار، 

أو سييطحيا ، وال نجييد كييذلك فييإن تشييبيه الخمييرة عنييد أبييي نييواف ليييف مجييردا  
تشيبيهاته تقييدر عين نييوع مين المشيياركة فييي فين ميين الفنيون كمييا هيي عنييد ابيين 

هييو يقييدر عيين تجربيية شييعورية عميييية،  حمييديف أو التجربيية العارضيية، وإنمييا
ومعايشة قادقة أحّف بها فوقفها في شيعري فجياءت معبيرة عين وجدانيه وهيذا 

   (1)ما نجدي في قوله

 ال لي يررررف  ماٍلررررملو أاررررتلًّ اول  الرررره كِّ 

 

 

 

 

 وأارررتقئ د م ررر و مررر  جررروى   رررضولر   

 يتررى انثيفيرررملو ولرررئ اويررراكر ال ج س ررره   

 

 والرررررهكًّ ميف رررررضل  جسرررررمال بررررر  اول 

فأبو نواف تفر  لفنه، وش ل بيه نفسيه، بينميا هيو عنيد ابين حميديف ك ييري  
من األغراو، حيا  ليد أكثر فيي تناوليه، ولكنيه ليم يقيل حيد التفير  واالنشي ال 

ليك فيابن حميديف يتمييز عين أبيي نيواف فيي مزجيه الطبيعية بيالخمر، به، ومع ذ
   (9)ونراي في ققيدته التي مطلعها

  يررره  اام هرررا مررر  كرررفِّ  اا  الورترررال    

 

 

 

 

 فُقرررره ن ل ررررى اللأيررررل  برررررريو ال اررررتال    

يوثييق هييذي القييلة بينهمييا، فهييو يييدعو إلييى مبيياكرة اللييذات بتشييبيهات جميليية  
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 ذى، ييول عذبة واستعارات رائية طيبة الش

 بررررراك ض  اىل اللررررر ااا  وااُكررررر   هلرررررا  

 

 

 

 

 اررررررررررواب   اللأه ررررررررررور  واا انررررررررررضال 

 مرر   تررل أك م ض توررف   رر و ال اررحى     

 

 اسرررر   الترررروادا مرررر  ثوتورررروار األ ررررال    

فهو يدعو إلى مباكرتها قبل أن يتبخر الندى، وتتطياير قطراتيه عنيد طليوع  
لخميير، وينيلهييا إلييى الشييمف وال ييييف عنييد هييذا الحييد، بييل إنييه يسييتعير أوقيياف ا

   (1)الرياو والحدائق فييول

 ترررررضب يفا ولحص رررررتالر ال اللأي رررررلر غيرررررضاةأل 

 

 

 

 

 مَسررهو انررهسايال بررن  ت ررض ق  اىل غررض ل    

 علرررررى او ض رررررة   يرررررا  ي رررررة  ج ررررره ول   

 

 س رررئءو عليررر   هرررلًّ أجيفحرررة  الق ررر     

 بررررأٍاض  جيلررررو اللررررهوو فيرررر  عضا سررررال    

 

كضاارررررياها أسرررررها الك رررررضاار مررررر   

 ل الر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررض 

 

 كرررأك  هلرررا ال ا م رررضر يوم رررض  غ  رررل    

 

َ واا ُة األ ررررواقر بررررالل ل ر الض  رررر      مورررر

وكررره مررر  كميرررمل  اللررروكر  سررر       

 كأا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررها

 

 هلررررا ترررر ةأل للسرررراءو  اا نررررًى عرررر ل  

وليييف هييذا ميييدان تميييز ابيين حمييديف فيييط، لكيين لييه تشييبيهات جميليية فيهييا  
 دقة وقدرة تشخيص وحركة، فنراي في تشبيه الدن بالجواد يعبر عن 

 وأتررررُقض مرررر  "يررررلر الررررهناكر اكتتورررر و 

 

 

 

 

ًو   ً  بئ ال غاسة  السركض س   م ر  فأصت

 فأ موتورررررر  بررررررانَ  يتررررررى و ج ه مورررررر و    

 

ًوو ًا م  يس  الضساضة سسم  (2)ِا ت

وهييو يقييف الكييأف بالخفيية مملييوءا ، حيييث يكييون الشييارب بوعيييه وقوتييه  
ر في جسدي، فتضعف قوته وتلهفه للشرب، ثم يثيل فارغا  إذ يسري السكر والخد

ويضييحي الكييأف ثييييال  رغييم فراغييه، وهييو تشييبيه جميييل وكنايييات عذبيية وهييو 
   (2)يستعذب هذا التشبيه فيكرري ومنه قوله

 وكرأ ر نررواك  فيهرا الررم و باٍغررةأل    

 

 

 

 

 بامررررمل مررررهسهو اىل اإلصررررتالر ُلررررثه  فمرررر     

 خترررفًّ مررر ن ومل رررئ الثقرررل  فااغرررةل    

 

 ه م رر كا سرره عيفرره وجررود الررضول أو ع

أظن أننا نستطيع اليول بعد هيذي الميارنية أن جيواد ابين حميديف ليم ييقير  
 في ميدان السبق 

حلّق غيزل ابين حميديف فيي سيماء الجميال والعفية والعذوبية، فجياء أغنيية  -2
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عذبيية األلحييان رقيييية األلفيياظ، سييامية المعيياني، وكأنمييا اسييتمدت ماءهييا 
ر ابن حمديف في بدايتيه ووشيها من عذوبة قيلية ورقة األندلف، وقد سا

   (1)على النهج التيليدي النمطي كيوله

 سرررررا داا  ارررررل مى لرررررو ا د د ا  السررررر ا    

 

 

 

 

َ كو بانسررررتهاا      مررررا ارررره  فيررررو احلرررر

 امرررررودو ااررررره  ميفرررررو   رررررمل  الت لرررررى    

 

 حُمررررررضاوأل مرررررر  ارررررركوك  الت ررررررض اا 

فهييذي األبيييات عنييد قراءتهييا تعطينييا انطباعييا بمحافظيية الشيياعر، إذ نحييف  
ف اليديم  من ذكر االسم  وهميود الرسيم، والبليى  تسيري فيي أوقيال هيذي بأنفا

 اليقيدة، فسلمى هي تيليد لليدماء الذين ذكروا سلمى وليلى وغيرهما 

وفي ذلك ييول سامي اليدهان عين ابين حميديف   أنشيد فيي ال يزل وشيارك 
 فيه فييال كالييدماء فيي النحيول والرقية وظليم الحبييب والعيذول والرقييب واليدمع
والنحيب     فهو ييذوب إليى الليياء ويسيتعذب اآلالم ويكيتم هيواي عين الوشياة     
وهذي معان عرفها العباسيون والحميدانيون     فكأنيه يسيعى إليى تيلييدهم واألخيذ 
عنهم فال نجد عندي كبير غناء في االبتكار واالختراع والتوليد في ال يزل، وإنميا 

بيالث ر وهيي ظبيية ومهياة حيين ترنيو فيي نسمع أنه يشبه اليوام بال قن واألقاح 
  (2)النياب 

، منيه أميا الجيزء األخيير ن االتفاق ييع في جزءوإذا ما نوقب هذا الرأي فإ
 فهو ظلم للشاعر، وتجنّفي عليه 

حيييا ليييد كييان ابيين حمييديف تيليييديا  فييي أوقييافه كمييا ذكيير الييدكتور سييامي 
 الدهان، فالفرع ليل 

 يفهامرررر  كررررلا مو  ي ت ررررة  ب   ررررهاا   يسرررر

 

 

 

 

 (3)فررررررالُ ض  و ليررررررل  وا ررررررنو صررررررتالو

فالش عجر يشبه اللييل فيي سيوادي، والجبيين أغير أبييو كنيور القيباح، وهيذا  
المعنييى فييي الشييعر كثييير، وهييو يييورد معييان كثيييرة طرقهييا اليييدماء وبخاقيية 
التيليديون، فالجيد جييد رئيم، والييوام كيالرمح، والنهيود رميان، واألرداف ثييلية، 

و، واللمى عذب، والريق أشهى مين الخمير، إليى جانيب القيفات والعيون مرا
المعنوية من قدود وقسوة اليلب، ولم ييف تيلييد ابين حميديف فيي بعيو غزليه 

   (1)عند األوقاف بل تعداها إلى األسلوب انظر إليه ييول

 فرررررررراا يتكيه  وفررررررررضا كيه  ص ررررررررل  و  

 

 

 

 

 ال ا سررررررررهو حيملرررررررر  وال القلرررررررر و 
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  برررررررر  يت رررررررل  التلررررررررادو فمررررررررا أتررررررررري  

 

َاق  بييفيفررررررررا القررررررررضلو     ي تررررررررىا م م رررررررر

 أمقيمرررررررررررةأل والضكررررررررررر و موضم ح رررررررررررل  

 

 بال  رررررت ضر عيفرررررو  م ض ي رررررل الضكررررر   

هذا ال زل التيليدي يبين لنا كم هو متأثر بشعر الييدامى، فليوال خفية اليوزن  
ورشياقة األلفياظ، لظننييا أن هيذي األبييات لألعشييى، إليى هيذا الحييد نتفيق مييع رأي 

، ميع علمنيا بيأن هيذا ال يزل هيو مين أوائيل غيزل الشياعر الدكتور سامي اليدهان
حيث قيال هيذي اليقييدة وهيو مرتحيل عين قييلية، والشياعر البيد فيي بيدء تفيتح 
شاعريته من السير على خطى من سبيوي حتى يشتد عيودي ويخيتط طريييه، فهيو 

 خفيفا  كما قلنا تيليديا  نمطيا  آنا  على النّسق الجاهلي، وآنا تيليديا  متحررا  عذبا  

ومع ذلك فبانتمائه إلى طريية العباسيين التيليديين فإنه استطاع التحليق فيي 
   (1)سماء ال زل كالطائر ال رد، اسمع إليه ييول

 عرررررررررررررررررر اب مل  ا أررررررررررررررررررُة  لرررررررررررررررررر  

 

 

 

 

 

 هلمرررررررررررررررال بقس رررررررررررررررو ة   ل ترررررررررررررررو  

 ومسررررررررررررررمل جسررررررررررررررمئ اررررررررررررررقمال 

 

 وماترررررررررررررررررررررررر يمل  ب تاررررررررررررررررررررررررو  

 اارررررررررررررررخ  ملو كرررررررررررررررل  عرررررررررررررررهووت  

 

 ا ضررررررررررررررررررررررررررريت    نيحتِّرررررررررررررررررررررررررررو  

 ب رررررررررررت ض   يرررررررررررل   مررررررررررر  لرررررررررررئ  

 

 علررررررررررررررى اساضررررررررررررررة  ص ررررررررررررررل ت و   

 فيررررررررررررررررررا م ر ررررررررررررررررررواق  بول ررررررررررررررررررها  

 

 اىل مويفوسارررررررررررررررررررررررررهر  ضبرررررررررررررررررررررررررو  

 أمرررررررررررررررررا وموض ا رررررررررررررررررلر و ي رررررررررررررررررف  

 

 سوت رررررررررررررضا بتقتيرررررررررررررل كلترررررررررررررو  

 و و ج يف ررررررررررررررررررررررررررررة  ُغم س ررررررررررررررررررررررررررررت ه ا 

 

 ال الررررررررررررررو ا د  صررررررررررررررتتة اباررررررررررررررو 

 فتالرررررررررررررررررررررررررهالل الررررررررررررررررررررررررر ا ٍا  

 د  فقئ ا

 د  ال م يرررررررررررررررررررررة  عو  ترررررررررررررررررررررو 

 فيكررررررررررئ مرررررررررر  األاررررررررررضر  لتًًررررررررررا    

 

 يوتارررررررررررررررررو عليررررررررررررررررر   ررررررررررررررررراب  و 

 ونلامرررررررررررررررررررررررررررري  بولتتررررررررررررررررررررررررررررى  

 

 فقررررررررررررررره تررررررررررررررر يملو ب ل ت ت رررررررررررررررو  

هذي اليقييدة العذبية الرقييية تتيراقص فيهيا الكلميات، وتنتييل بعذوبية وخفية  
كرشاقة الفتاة في ربيع العمر، أليف لها مكان في القيدور ؟ بليى لهيا مكيان فيي 

ب اليلييوب واآلذان، فييإذا كييان ابيين حمييديف تلميييذا  لتلييك المدرسيية فهييو تلميييذ نجييي
   (2)المع، اقرأ له ققيدته التي مطلعها

                                                 

   22الديوان ص (1)
   199الديوان ص (2)



 276 

 تررررررررررررررررو ئ اليررررررررررررررررو  مو  رررررررررررررررره دو

 

 

 

 

 سوت لررررررررررررررئ جهسرررررررررررررره م رررررررررررررر ا  

لتجد فيها العفة وعذوبة الموسييى، ومع إكثاري من البديع في هذي اليقيدة،  
إال أنه إكثار من غير إكراي وال حشو، بل بتنسييق وسالسية، أسيلوب يظهير فيهيا 

 خاتمتها بتساؤل أعذب 

  رررررررررررررررضدو ر أيي  رررررررررررررررر أُيفارررررررررررررررة  ال

 

 

 

 

 (1)ا او توررررررررررض ل  مرررررررررراء  الُكررررررررررو ثض  

كميييا أننيييا ال نسيييتطيع أن ن مطيييه حييييه مييين إييييراد ابتكيييارات فيييي التشيييبيه  
   (2)والتقوير والمعنى ييول ابن حمديف مت زال  

 ألرررررررثه الرررررررهاا  ي رررررررًى سيفتررررررر  لرررررررئ  

 

 

 

 

 

 برررررررررَالل  نا لرررررررررال فيررررررررر  التيرررررررررال  

 وأاوِّا غيُلرررررررررررررل  الرارررررررررررررو قر ِرررررررررررررا  

 

 ه ا ة  انرررراء  القررررضال مل سكيرررر   ال  يرررر 

فهذي اليقيدة تيطر عذوبة، انظر إليه في هذين البيتين حيث يشيبه رضياب  
الحبيب بين أسنانها بماء عذب قراح ينبع من بين ثناييا حقيى اليوادي اللؤليؤي، 
إنييه تشييبيه جميييل أخيياذ، وقييورة ال تيييع إال لمتأمييل دقيييق، وفييوق هييذا اإلبييداع 

علو الماء الفرات في قدرتيه عليى ري العاشيق، والتقوير يؤكد لنا أن رضابها ي
هذا األريج الذي يعبيق نشيري فتليذ ليه العيين وتطيرب ليه األذن، ويهتيز ليه اليليب 

 حبورا، أفال يقل إلى حد اإلبداع؟

ومع ذلك فلو كان البن حمديف طرييتيه التقيويرية فيي التركييب المزجيي 
يلييد البحيت والتيقيير بين الحرب والحب لكفاي، وكان ردا عليى مين اتهميوي بالت

عيسى  ويميزج ابين حميديف بيين الحيب  المعيب، وفي ذلك ييول الدكتور فوزي
والحييرب دائمييا  ويجعلهمييا قيينوين فالحييب هييو الييوغى بعينييه بمييا فيييه ميين نييزال 

   (1)ولندع ابن حمديف يعبر عن ذلك بيوله (2)وسفك دماء وقراع 

 ن   ررررلو الليرررروكر جضايوهرررررا نو  ررررل  أمرررررا   

 

 

 

 

 اارررريفُة ال ال لررررنر جررررضالوم ررررفو األ

ً   تلررررى اللاتررررقن  واك اوررررهو      سررررا و س رررر

 

 تررررررههوا يضوبررررررال مرررررراهل   جررررررضالو   

 أو  ماعلمرررررررمل  برررررررأك  فتاررررررراُو اهلرررررررون 

 

ًو بررررررالليوكر م رررررر لو    يورررررروا  مكرررررراف

 مرررر  كررررلا "ررررود  كالتَالررررة   ض نوهررررا   

 

 أا رررررررررررره  أأ  وأ واناهررررررررررررا ُلررررررررررررض دال  
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 فررررررررالضًّمً ُ ررررررررهًّ وا ررررررررها و م رررررررره لأل  

 

  أل واليف رررررادو وترررررالووالسررررريفو حلررررر

 ودمررررراءو أارررررل اللرررررر  ال وج يف ام هرررررا    

 

 فكرررررأكا  رررررت اوه  عليهرررررا  رررررايوا 

وهييذي الطريييية ال نييدعى أنهييا جديييدة كييل الجييدة فييي ال ييزل، إذ قييد وقييف  
الشعراء نظرات عيون المحبوبة بالسهام، واليد بالرمح، ولكن يالحيظ عليى ابين 

 رقته أيميا اسيت راق، فنجيدي حمديف أن رموز الحرب وآالتها وأوقافها قد اسيت
حتيييى فيييي غزليييه ال ييييذكر إال السيييلم والحيييرب، والجيييراح والرمييياح، والسييييوف 
واألسنة، واليتل والفتك، والدماء والنجيع، فيشعرنا ونحن نيرأ ققيائدي ال زليية، 
أننا في ساحة معركة حيييية، فالدماء تسيل من جراح العاشيين ولكين فيي خيدود 

المتسعة داللة على ضيخامة األسينة التيي أقيابتها مين العذارى  وهذي الجروح  
 العيون النجل 

نعييود ونؤكييد أن هييذا قييد ورد فييي شييعر اآلخييرين ولكنييه باللمحيية أو التشييبيه 
بالبيت أو البيتين، أما أن يست رق معظم غزله فهذا باب تفرد بيه، ولعيل مرجعيه 

أن الهيوى الحرب، إلى جانب ذلك فهو يعترف بي ما اختزن في نفسه من ذكريات
   (1)أخو الوغى حيث ييول

 و ن جهلررررررة  باحلرررررر  أعلمترررررر  ِررررررا 

 

 

 

 

 ثيفرررا  عررر سضا بلررره ماكررراك عرررا لئ 

 و لررررمل لرررر : اك اهلررررون أل"ررررو الرررروغى 

 

 والبوررررره  فيررررر   لل ترررررى مررررر  ميفررررراٍلر    

فيي قسيم  هكذا كان ابن حمديف تيليديا متوسما  خطيى الجياهليين واألميويين 
، إليى جانيب تمييزي ن العباسييينتيلييديي، ثيم أقيبح المعيا  فيي مدرسية المن غزله

 بمزج قور الحب والحرب لدرجة أزاحته قليال  عن سمت هذي المدرسة 

، فأوفى به ووقل إلى ال ايية، وغرضه المحبب، ميدانه الفسيحوالوقف  -2
ولييم ييييف بييه عنييد شييؤون الطبيعيية ميين وقييف أنهييار وأشييجار وثمييار، 

الوقيف، فوقيف لنيا وأزهار، وربيع وأمطيار، لكنيه حييق الشيمولية فيي 
شييتى الموجييودات التييي تيييع تحييت إدراكييه  فييالحرب ببالتهييا، والحيوانييات 
بأنواعهييا، والحشييرات بأقيينافها، والقيييد ورحالتييه، و مجييالف الشييرب 
ومفرداته، واليلم والشمعة، والرحى والسفينة، وثرييا الجيامع والعقيا كيل 

بيالفكر،  هذي شملها بوقفه، ثم انتيل من الحسييات إليى وقيف الميدركات
وماال ييع النظر عليه فوقف الطبع واليريحة والزمان، وأطوار الحيياة ، 

 ، والطيف ة، والعجز، والشيخوخوالمرو

والبد لكي نتعرف عليى طرييية ابين حميديف فيي الوقيف مين أن نعيرو 
 لبعو الموضوعات التي تعرو لها 
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 ففي مظاهر الطبيعة أكثر ابن حمديف من وقف مفرداتها، فوقيف المياء
مطييرا  وسييحابا  ومييا يرافيييه ميين رعييد وبييرق والبحييار واألنهييار، ومييا يتفييرع ميين 
غدران وسواق، ووقف األشيجار واألزهيار مين شييائق ونيليوفر ونيارنج  وقيد 
وقييل حييد اإلجييادة واإلبيييداع فييي بعييو أوقييافه، وفيييي الييبعو اآلخيير كيييان 

 اإلحساف باردا فجاءت القورة باهتة الظالل مزعجة األلوان 

   (1)يقف سحابةفمن قوله 

 وموهميرررررررة  ُلم ررررررر   الررررررر وقر كأنامرررررررا 

 

 

 

 

َ ا  مررر  التررريلر ال ررر الر متونرررا    ا ررر

ًو الرررمالو فكرره سرره    واررضا بهررا الررضاس

 

 كانررررمل  هلررررا عيفرررره الضاسرررراار ميييفررررا

 ص ض" مل  ب  و ا  الضاع ه  صرض "ة يامرل    

 

 مرررررُ ا  بهرررررا الليرررررل  التهررررريه  أنييفرررررا 

 يتررررى ا ا ضررررا مل  ِ ررررمض ْلررررها    

 

   ررررضر األاار ميفرررر  جيفييفررررا أل ُقررررمل  

إنييه تقييوير جميييل وتشييبيه أخيياد فييبالم المخيياو والييوالدة نسييمعها حييييية  
واقعة، فيبالم الطليق والقيراخ واألنيين تييرع آذاننيا، وتحيرك مشياعرنا، فنشيعر 

 باليلق واالضطراب إلى أن تليي حملها 

 هذا االنفعال القادق ييابله إحساف جامد في قوله يقف نهرا 

 يميررراءو الررررم ر ال سررره    ومررررضق  ك

 

 

 

 

 (2)ف  رررةي انررراء  مررر  القا  هرررا  اررر و    

ال نجييد بعييد قييراءة هييذا الوقييف التجيياوب الشييعوري بييين الشيياعر والنهيير،  
وفوق ذلك كله يورد ألفاظا  تجعلنا نشعر بأنه وقيف النهير ال إعجابيا وانبهيارا، 

ي إليى إدخيال ثيييل، إذ ميا اليداع بل قسرا وإجبارا وكأنه تلميذ ألييي علييه واجيب
الكيمياء وأي كيمياء إنها كيمياء الشمف فأشعة الشمف تحولت إلى كيمياء وهيذي 

 تحول فضة الماء إلى ذهب 

 ومع هذي ال ثاثة فله في وقف نهر آخر موقف آخر 

 و مو ررررررضاد  األجررررررَاء س ررررررقل م ت يف رررررر و    

 

 

 

 

 صرررتال أع ُليف رررمل  لللرررن مرررا ال ضرررمري  

ً  بأ ضاى  احل ى كلأمرا جرضن     جضس

 

 (3)ليهرررا تررركى أوجاع ررر و ِضسرررض    ع

وتشبيه النهير هنيا بيالجريح فييه مالءمية بيين األنيين والخريير، وهيو تشيبيه  
متفوق  وإعجاب ابين حميديف باألنهيار ال يمتيد إليى البحيار، فيالبحر عيدّوي فمين 
خالل ذكري للبحر نجد بينهما نفيورا شيديدا، لعيل مبعثيه خروجيه مين بيالدي ألول 
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راجع إلى موقيع قييلية وتعرضيها لالعتيداءات المسيتمرة  مرة في البحر، ولعله
عن طريق البحر، وسيطرة الروم واليراقنة بحييث أقيبح ال ييؤمن السيير فييه 

  (1)فاختزنت هذي القورة الياتمة في ذهن الشاعر فيال في ركوب البحر

 أااُو اكتررررررمل  ال األا رررررروالر  ررررررضال  

 

 

 

 

 

 عظيمرررال لررري  سوررر م  مررر  " وب ررر      

 كرررررررر و تررررررررض ال وغضبررررررررال موس ررررررررياضو فل  

 

 ومورررررره ُف و مرررررر  صررررررتا  اىل جيفوبرررررر   

 وأصررل و مرر  اكررول  التحررضر عيفررها     

 

 أموررررررررروا  أ أمرررررررررُو اىل اكوبررررررررر   

ومما أكد هذي القورة في نفيف الشياعر انكسيار المركيب، وغيرق جاريتيه  
   (2)جوهرة عندما هم بالعودة إلى قيلية عن طريق البحر، ييول

 لرريكهوأُلرره  أياكرر   الرريفا     اتررتيا ال ا 

 

 

 

 

 غررررواال    ررررضا التررررواال   ررررامئ 

 أمل  أوي ال التض ررى مرررريال بررضا يتررى    

 

 فلررررره أنرررررجو االأ مررررر  ل قررررراء  ْرررررامئ

 أمل أف قه  الرم   الِ كاك ضوءواا 

 

 سو  لأررررئ عرررر  األج رررراكر كررررلا هرررر ار

 :(2)وعهاوم  ا   للتحض مظهض ال كثري م    ا ه  ا  سقول 

  وومويف س ررررررررررره األ اِّ سوليف ررررررررررر و ت ررررررررررر   

 

 

 

 

 مرررر  نكتررررة  اوجرررراء  يوررررل  وثا يهررررا   

 وكأنامرررررا اأا احل قررررراق  فل   ل   رررررمل   

 

 فيهررررا القررررضواو وأٍبرررره ا  أتررررها يها   

فهذي األوقاف ال تعطينا انطباعا مريحا  للبحر فهي أوقاف قاسية، إذ هو  
المعتدي الذي ال يؤمن شري وخطوبه، وهو ليف بالمكان األمين وال هيو بيالكريم 

يمنع اللياء وإلى جانب ذليك، فهيو نكبية هوجياء ِحيّل وثاقهيا فانطلييت المعطاء إذ 
هائجة مدمرة  كل تلك القور واألوقاف تبين جفاء ابن حمديف للبحر وخوفه 

 منه 

 والوقف موضوع كبير جدا  في ديوان ابن حمديف، وللبيئة القيلية أوال  
ري هييذا األثيير فييي ويظهيي (1)واألندلسييية ثانيييا  أثرهييا فييي إبييرازي علييى هييذا النحييو 

وقفه لألزهار والورود وهو الموضوع الذي است رق كثيرا  من شعر الوقيف 
   (9)لدى األندلسيين ييول
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 اتررررررررض ل  علررررررررى بضكررررررررة ن ي ليررررررررو ُفض  

 

 

 

 

 موح ماررررررررررررضة  اليفرررررررررررروااار " ررررررررررررضاء  

 كأنامررررررررررا أٍاااواررررررررررا أ" ض ج رررررررررررمل    

 

 ألسررررررررررريفُة اليفررررررررررراار مررررررررررر  انررررررررررراء 

أدوات المعركيية، كيييف ال؟  وقييد أجيياد ابيين حمييديف فييي الوقييف باسييتعارة 
وقورة المعارك ال تفتيأ تليح عليى خياطري، مهميا كيان غرضيه ميدحا  أو فخيرا ، 
غزال  أو لهوا ، حتى فيي الوقيف ال تيفيز أميام ناظرييه إال قيور المعركية فمين 

 قوله في وقف قدوم النهار ورحيل الليل 

 اوتاررررروا فقررررره ا ي رررررل  الرررررهاجى ُهُلم ررررر   

 

 

 

 

ًو اافلررررررر    ال ع ُلم ررررررر  وأُ ترررررررل  ال ارررررررت

 كَايرررررررررررف  أ تُلرررررررررررمل  كتا توررررررررررر و 

 

َرم ررررررررررر     ااٍمرررررررررررةل ال اماترررررررررررا ر مويف ه

 كرررررررأكا ال ك ررررررر  يسررررررراا  اررررررريفال   

 

 (1)مررا مرر   مرر  ييفرره   برر  ي س ررم        

فييإذا كييان فييي وقييف الليييل والنهييار والشيييائق واألزهييار يحشييد كييل تلييك  
القور الحربية فميا باليه إذا وقيف الحيرب وأدواتهيا ؟ انظير إلييه يقيف سييفا 

   (2)فييول

 ومهيف ررررررره  ع   ررررررر   احلهسررررررره  لقييف ررررررر    

 

 

 

 

 ال ال أترررررر  نرررررررياك  مول رررررره    اسايًًررررررا  

 اوول  ار ا أ"ض ج ت ررررررررر و مررررررررر  جسرررررررررم  

 

 د " ررررل  ا يسرررروا  فررررأ"ض    األاوايررررا  

وهييذا تشييبيه فيييه عمييق وإدراك، فالسيييف روح وال مييد جسييد، وإذ أخرجييت  
 واحهم هذي الروح من جسدها، دخلت جسوم اآلخرين فأخرجت أر

   (2)ثم هو يعجب بهذا التشبيه لييلبه كيف يشاء فييول

 دون يررررررررا اىل أ"ررررررررضن مويف قلررررررررلو أا ُلهررررررررا

 

 

 

 

 اررررررل موت ررررررض وي األاوال ال األجسرررررراد 

 وكررررررررأناه ا صرررررررروااا  مررررررررا فللررررررررها 

 

 اال مررررررررر  األجسررررررررراا ال أغمررررررررراد  

فالجسد بال روح كال مد بال سيف ال فعل ليه وال فائيدة، ويظيل يحيتفظ بهيذا  
   (1)ه فيأتي به مرة أخرى في الرثاء فييولالتشبي

 مررراثولأه  السررريفو الررر ا ج س رررهو الثرررضن    

 

 

 

 

 أم س ررررررى لرررررر  ج يفررررررال ب ت ي ررررررضر جنرررررراد 

فالجسد هنا كالسييف واليبير غميدي، ولكنيه ب يير نجياد، فميا نفيع السييف بيال  
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حامل يقول به، وهنا زاد النجاد أي مكان وضع السيف على جنب حامله، وقيد 
بمثابية السييف  لمناسيبة الموقيف إذ هيو يرثيي ابين أختيه، فالقيبي أضاف النجياد

 ، وزيادة مستحبة وهو تتميم رائع، ويدخري لوقت الشدة، يفتخر به، ألبيه

ومييع ذلييك فإننييا نجييد ابيين حمييديف فييي وقييفه للمعركيية وأدواتهييا يعتمييد 
   (1)الجزئيات ويقف من الذاكرة فلنيرأ قوله في مدح علي بن يحيى

 مررررر  اليفقررررر  لي رررررل   جح رررررل صورررررتح و  

 

 

 

 

 س   ررررح وي انررررواو فيرررر  واررررو ب سوررررواو  

 م ررررر و التررررريلو ميفررررر  ارررررود  انيفاسرررررا    

 

 بيفكرررررالر احلرررررضول  وارررررئ   كرررررواو

 وكررررررررأك  القترررررررراا  فيهررررررررا غمرررررررراا     

 

 بيف يرررررررر   مرررررررر  الرررررررر وقر م ررررررررريو   

 وكررررررأك  ا ررررررواد  والسرررررريف  والرررررر  

 

 مررررررررُة  رررررررررض  وجرررررررررهول  وغرررررررررهسضو 

فالجيب حّول القبح إلى لييل لشيدة وهنا نراي يجزأ القورة فتتناثر أمامه،  
ال بييار التييي يثيرهييا، والسيييوف تقيينع المييوت األسييود، والجييواد بحيير، والسيييف 
جييدول، والألميية غييدير، كييل هييذي جزيئيييات لييو تجمعييت فإنهييا ليين تعطييى قييورة 
حيييييية واضييحة التركيييب للمعركيية، إذ أن تقييوير الجزيئيييات يجيينح بالشيياعر 

نيرى القورة باهتة مظلمة الخلفيية بحييث ال  بعيدا ، فيضعف أثر الخيال وتظهر
، وال تأخذنا فيها الرهبة والروعة، وهو في ذليك هول المعركة وال نشعر بلظاها

مقيطل معذور ألنه ال يييف عليى أرو المعركية فيقيفها وقيف مشياهد لهيا، 
، كما كان يفعل المتنبي في مرافيته سييف الدولية إليى سياحة اليوغى، فهيو بنارها

 بالبريد من المهدية إلى سفاقف أو العكف يبعث ققيدته 

ووقف ابن حمديف يختلف في مبناي وموضوعاته كلما تيدم به السن، فإذا 
كييان فييي شييبابه يقييف مجييالف األنييف والطييرب تحييول فييي أخريييات حياتييه إلييى 
وقف الهرم والشيخوخة والعقا، وميا يضياييه مين حشيرات كيالبق والبعيوو 

ى ومع أنه ييذمها إال أنيه ال يسيتطيع إالّ أن والذباب وما شاكل، فهو يقف العق
   (2)يحمدها لشدة حاجته إليها كما ييول

 ولررئ ع ررا مرر   ضسرر  الرر اا أي م ررهواا  

 

 

 

 

 بهررررررا أي ررررررهااو ال مأ"ريراررررررا  ررررررهمئ

 كأناهرررا وارررئ ال ك رررئ أاررربًّ بهرررا   

 

 علررى الثمررانن عامررال ال علررى غيفمررئ   

 كررررأنا   ررررو و ااا  واررررئ  لررررئ ومررررض    

 

 الرررري   واهلرررضا  أامرررئ عليهرررا امرررئ  

ورغييم العجييز والشيييخوخة فالجييدّة والبحييث عيين القييورة ال يفارقانييه، فهييو  
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 قوف والعقا وتري، تشبيه طريف وقورة أكثر طرافة 

وفي وقفه للشيب ال نجيد عنيدي غيير تعبييرات الييدماء يرددهيا، فال انييات 
 يبتعدن عند الكبر والشيب، وهو معنى مألوف ومتعارف عليه 

    كضام رررررةل لررررررتيت ِكيفرررررملو انيح ررررر

 

 

 

 

 (1)يتررررى ا ا و " ررررُض اُنررررري   يليررررملو  

 واغه لون  األبيل اال أن  مظله لتضول    الرتال وا تال ليل انري : 

 ُفُ ررررئ ارررره تِّرررري  اررررضوا الرررررتال     

 

 

 

 

 (2)لقرررره أهلرررره  الررررري و نررررا أضرررراء     

ليييد أجيياد ابيين حمييديف فييي كثييير ميين موضييوعات وقييفه فجيياء بالقييورة  
والتشبيه البديع  وأدخل قور المعركة وآالتها في وقف الطبيعة، كما المشرقة 

سبق ومزجها بال زل، ومع أنه متفرد فيي ذليك إال أن اإلكثيار قيد وقيل بيه حيدا  
كان يأتي بهذي القيور فيال تتناسيب ميع ال يرو ودلييل قولنا،قوليه يقيف بركية 

 عارك شيها نهر، فيعيد من خالل هذا الوقف ألذهاننا قور الحرب والم

 وٍا رررررراء  ال لرررررروك السررررررماء م يف ت ه ررررررمل  

 

 

 

 

ً  مهررررر ا مررررر  ال  رررررضر   لتحتيكهرررررا اسررررر

 س رورررررر و ير ررررررُااا جررررررهول  موتُك أررررررل   

 

َاا ررررضر    بس ررررق ئ اسرررراا  أيل ت س ررررمل  يوُلررررل  ال

 كما ُ ل    انقرهااو ال احلرضل  دااعرال    

 

 (3)اُ   رضر  ب ل     فرر ا ا   رض ميف ر  اىل   

ميا أردنيا أن نتمتيع بمنظير النهير اليذي يت شيى وهو تشبيه مروع حيا ، فيإذا  
البركيية وينتيييل كالبلبييل ال ييرد فييي جريانييه ميين مكييان آلخيير، فيحنييو علييى وردة 
ويتعطف على جذع شجرة، ناثرا  حبيب المياء فيوق أكميام اليورد وث يور األقياح، 
إذا ما أردنا ذلك فإننا نقدم باألحشاء تنزل مين جيوف اليتييل، واليدماء ال زييرة 

و المكان، وقورة الييأف التيي تطيل مين نظراتيه تفزعنيا، وترعبنيا، ت طى أر
 فنخرج ال نلوي على شيء 

وفييي المييدح سييار ابيين حمييديف ك يييري ميين الشييعراء الييذين تييألفوا الحكييام  -1
بأشعارهم، فكان من هيذي الكثيرة ال البية المقيرحة بالطليب، ومدجحيه سيار 

، دأ عنيدي بيال زللب ققيائد الميدح تبي، إذ أن أغلمدح التيليديعلى غرار ا
، فيييذكر قييفات ممدوحييه، ميين  و بييذكر الخميير، ثييم ينتيييل إلييى غرضييهأ

، ومجيد تاليد، وكيرم وقدرة عليى األعيداء، ورأي مسيتنير شجاعة، وإقدام،
 يستخف بالمطر، ويهزأ بالبحر، ثم يقرح بطلبه وحاجته 

وقييد مييدح ابيين حمييديف مجموعيية ميين حكييام الم ييرب ميينهم  المنقييور بيين 
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اف ميين بنييي حميياد، وأحمييد بيين عبييدالعزيز بيين خراسييان حيياكم الناقيير بيين علنيي
تييونف، ومييدح بنييي زيييري أوالد تميييم بيين المعييز، وقيياحب ميورقيية، أمييا فييي 
األندلف فيد ققر مدائحه على المعتمد بن عباد وابنه المعتضد فنال مبت اي لدييه 

   (1)من شهرة ومال كما قال

 ن ل رررررملو انيفرررررى بررررراب  عتاررررراد  ُفُقي رررررهنئ   

 

 

 

 

 لتررهوار الررِ لررئ فيررو بالت ررره ار    عرر  ا 

ومن خالل قراءة مدائحه في المعتمد نلمح اختالفا  إليى حيد ميا بيين مدائحيه  
في ابن عباد وجملة مدائحه في اآلخرين، فهو دائما  مير بفضله الذي وقل حدا  

 منعه من زيارة قبر أبيه 

 ومل سوس رررض ن ئ مررر  مثرررواُو مرررواو أبرررئ   

 

 

 

 

 (2)الو لرررها و ررره سقلقرررلو م رررو او الوالررره  

بييل إن عبيياد بفضييله وكرمييه قييد قيييد خييواطري حتييى عيين ذكريييات شييبابه  
ومطارح أحالميه، فليم ييذهب إليهيا، ال لمنيع منيه، بيل ألن حيالوة شيمائله وقييود 

     (2)كرمه هي التي منعته من الييام بواجب الزيارة، فالمعتمد في نظر شاعري

 م ل رررررررررروأل اك  بررررررررررهأ احلمررررررررررهو برررررررررر   

 

 

 

 

 برررررر  مررررررا ستتررررررها   " ررررررت ه  ال خررررررضوو 

 ملررررررررضق  ال انلررررررررو موصررررررررول  برررررررر  

 

 ترررررضىو ا ررررره  وحمرررررلو السررررر دد  

 اال أك سقول في : 

 مررررر  ْرررررى اإلاررررر ا  م ررررر    اغيرررررة  

 

 

 

 

 كررررررراك  ميفررررررر  ال انقررررررريه انقلررررررره 

فهو يامئ اإلا ا وانهاف  عيف   وارو ال اللرهل نر ا  سقترهن بر   وال الرر اعة        

 ليث ا وا:

 برررررر  مقتررررررها األمرررررر وي ال الل رررررره لر  

 

 

 

 

 (4)واررررررررو فيرررررررر  بأبيرررررررر   مقتررررررررها 

 اىل أك سقول: 

 وا ررررررررررروا س رررررررررررض  الق رررررررررررض ك  ا ا

 

 

 

 

 جرررررررضد انضارررررررف  فررررررروق  األجرررررررضد   

 واو  ض نهن بل التحض بلل نها : 
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 فيفررررررررها و التحررررررررضو والتحررررررررض متررررررررى   

 

 

 

 

َ ب رررررررره   ًو عليرررررررر  سو  مل ررررررررف  الررررررررضاس

هذي بعو أوقاف ممدوحيه عليى اخيتالفهم ، وميع تمسيكه بهيذي القيفات  
ال يعدل عنها إال أننا نجد تبلفيا  وانسيجاما وقربيا فيي ميدائح المعتميد، ونكياد  التي

نيول مذاقا خاقا ونكهة متميزة، ويرجع سيبب ذليك إليى األلفية والميودة اليائمية 
بين الشاعرين  األمير وشاعري  وفي ميارنة بسييطة فيي مدحيه السيابق للمعتميد 

ابين حميديف، لنييرأ قوليه ومدحه األخرين نستطيع التعرف على قفات ممدوح 
   (1)في مدح األمير علي بن يحيى

 م ل ررررروأل اعرررررى الرررررهن يا اعاسرررررُة يررررراٍا  

 

 

 

 

 وأهررررررررل  دسرررررررر   اى ميفرررررررر  ج يفررررررررالو

 متأص رررررررل  ال انلرررررررو  و فخرررررررض  ُلررررررر و 

 

 ي س رر   ٍكررا ال األكررضمن صررضالو 

 و ارررر   التسرررري ُة عهليرررر  وم رررراعُ مل     

 

 عرررر   ولرررر  اآمررررالو واررررئ فسررررالو    

 ة  ع ُلوس رررررررررررررررة  و امارررررررررررررررة  عول وسررررررررررررررر 

 

 فلرررررها علرررررى امرررررهر انلررررروو   مرررررالو

  :(2)وسقول ال مهل أْه ب  عتهاللَسَ ب  "ضاااك 

 واحلمرررررهو ال األ رررررواا غرررررريو م سرررررلأه    

 

 

 

 

 االأ ألْررررررره  ا الللرررررررى وا رررررررود   

 اىل أك سقول: 

 س رررررررأ وا اىل ت رررررررض ى  مقررررررراد ا  بيتوررررررر و   

 

 

 

 

 أٍمررررررراك  عررررررراد  ال الللرررررررى ومثرررررررود 

، سواء مدح المعتمد أو ابنه، أو عليا ردد في شعرينفف قفات الممدوح تت 
أو ابنه، أو أحمد أو غيري من ممدوحيه، فهيو يقيف ممدوحيه بقياحب الحسيب 
الرفيع، والشرف التليد، والرفعة والعلو والندى والبأف، حييا هيذي قيفات عامية 
تجري بها ألسنة الشعراء في مدح الحكام والملوك، ولكنها في شعر ابن حمديف 

ر ب يير كثيير مين التحيوير اللفظيي واالبتكيار والتجدييد، وليو أردنيا وقيف تتكر
ممييدوح ابيين حمييديف بكلمييات ميين النثيير ليلنييا  إن أعييداءي أقييابهم منييه الويييل 
وأقاب السعد رعيته، والذل فوق مناوئييه، والعيدل واألميان للطيائعين، فيي ييدي 

أحد حتى نجيوم إليه  وباألخرى يمحق األعداء، علوي ال يقل يللمحتاجين عطاؤ
السماء، والملوك في حضرته خدم ورعايا، رأيه أمضى من سيفه، ومن قولته 

 أسود ال اب ترتجف، كرمه ال يحد، وهو ابن السيادة والرياسة 

فهييو فييي مدحييه تيليييدي إلييى درجيية كبيييرة، يحفييظ معييان ييلبهييا بييين يديييه، 
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 ويحذف دون ت يير جوهري  فيؤخر، وييدم ويضيف،

   ال انهل ملحوهتن:ون ي  على تلض 

أن الجهاد في نظري هو جهاد إسالمي عام، لهذا فهو يقف ممدوحه بأنه  األوىل:

   (1)المدافع عن اإلسالم، وحامي حماي كما ييول في المعتمد بن عباد

ً  ب اب رررررر و     اك  كرررررراك  ن   ررررررضو اى فررررررت 

 

 

 

 

 فررررررررأبوُو بررررررررادا  ُ ض ع رررررررر و ِهيفارررررررره 

َ ل  اى   رررررررو  عررررررره    وا وا ترررررراد  ي ررررررر

 

 فرررراحلض لو م   رررره  و م ل   رررر   انتمررررضاد  

  :(2)و ال ال مهل حييى ب  متيه 

 بيفرررى مررر  ميفررراار ا رررود مرررا ج رررهًّ و بيفرررى

 

 

 

 

 و ل  عرر  اإلارر ار بالسرريف  مررا  باررا  

  

  :(2)وال مهل ابيف  علئ سقول

 بك أرررُو ا رررلا الرررهاس و لل ارررض ل  اررريُ  و

 

 

 

 

 وأضحى علرى أعها ر   برُو سسرت لها    

شعري نرى كم تتردد كلمة الجهاد والدفاع عين اإلسيالم بيين ثناييا من خالل  
مدحييه، وكييأني بييه يريييد نفيييرا  عامييا ، وجهييادا  إسييالميا  شييامال  ال جهييادا وطنيييا  أو 
إقليميا، فيكون جهادا لقيلية قبل األندلف، وللم رب قبل المشرق، فإّن أميل ابين 

 حمديف يعليه على ذلك الجهاد اإلسالمي العام 

هيييي المبال ييية الالمحيييدودة كميييا وردت فيييي ققيييائد مدحيييه فيييي وقيييفه    يلللة:ال 

ممدوحيه بالشجاعة أو عليو المكانية أو عراقية األقيل أو الكيرم، ولنأخيذ 
الكرم على سبيل المثال، وننظر تلك المبال ات التي أوردهيا فيي ققيائدي 

 المختلفة 

 رررر مررر   ا جيررراودو ميفررر  ك أرررال ك  ررر و     

 

 

 

 

 

 (4)ح  رررررررالووالتحرررررررضو ال ملضوفررررررر   ض 

 ررر لررهن ملررو سض بررئ علررى الت ي ررث  جرروود و  

 

 (5)و س ت ررض قو ميفرر  التحررضو ال ُ ررض ى  الثمرره    
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 ر كثريو وفود  الُق  ه  مل مكف  دجلرةأل 

 

 (1)ب سررررررررررايت   لآلكلررررررررررن  تررررررررررضابا  

 ررررر ُفض ف رررر و الرررريف ه ال عليرررراُو "   ررررل   

 ر

ًو   (2)و ف ررررريلو التحرررررض ال نلمررررراو اتررررر

 وةلرررررر لرررررو غرررررهاا  ج ررررره و ن سهسررررر   هررررر  

 

 (3)صرال   مامرى م    اورك ضراا ال األاار 

هذي المبال ات ال تعطي انطباعيا قيادقا ، فالشياعر منفقيل عين قوليه، إليى  
درجة نستطيع معها اليول بانعدام القلة الشيعورية بيين الميادح والمميدوح، وإذا 
كان له من شيء في هذي المدائح، فله جزالة اللفيظ، وقيوة السيبك، وليوال مدائحيه 

المعتمد، لما كان ل رو المدح في شعري كل تليك األهميية، إذ أن شيعري فيي  في
المعتمد يختليف عين مدحيه لالخيرين مين حييث قيدق العاطفية واإلجيادة، وذليك 
راجع إلى محبة الشاعر وألفته للمعتمد من ناحية، ويرجع من ناحيية أخيرى إليى 

عري، ويِعليي مين قوة شاعرية المعتمد مما حدا بابن حمديف إلى أن يجيّود مين شي
   (1)قياغته، وهذا ما يعترف به ابن حمديف حيث ييول

 اناررررا ليفخ ررررل ال اإلنررررراد  بررررن  س رررره ا 

 

 

 

 

 الِّ القررررواال الرررررِ يولأرررررن برررررال قضر 

ليد عياب ابين حميديف حيياة متقيلة النكبيات، فقيدرت مراثييه عين قليب  -9 
ب أترع بالحزن، ولشيدة وقيع المقيائب المتتاليية علييه، فييد أحيف بمقيائ

 اآلخرين، وشاركهم مشاعرهم وأحاسيسهم 

ففيييي مرائييييه نجيييد االنفعيييال الحييييييي، والمشييياركة القيييادقة، واإلحسييياف 
بالمقيييبة، وقييد رثييى ابيين حمييديف أقاربييه )والييدي وعمتييه، وزوجتييه، وابنتييه، 
وجاريتييه، وابيين أختييه( ورثييى قييادة قيييلية المييدافعين عنهييا وبعييو قييادة إفريييييا 

وغيرهم، والعجيب أننا ليم نجيد ليه شيعرا  فيي رثياء  ومن له قلة بهم من شعراء
 ؟بعد موته وال ندري هل منعه الخوف؟ أم ماذاابن عباد 

وقييد غييادر الشيياعر وطنييه دون إحسيياف مييؤلم بال ربيية، فربمييا تكييون نزهيية 
يعييود بعييدها إلييى أهلييه ووطنييه، ولكنييه بعييد أن اسييتير فييي أرو ال ربيية وبييدأت 

ي أرو وطنيه، أتياي نعيي أبييه، ومين هنيا بيدأ األنباء تتوالى عن تييدم األعيداء في
   (9)جرح ال ربة يعتمل في قدري وفي ذلك ييول

 أمررررررررررانئ بررررررررررهاار اليف ررررررررررون ن ل يورررررررررر و   

 

 

 

 

 فيرررررررا اوعرررررررة السرررررررم  بالهاا ي ررررررر   
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 فحام ررررررض مررررررا أبرررررريل  مرررررر  ع  مررررررئ 

 

ِ  الهاجيررررررررررررر     وبررررررررررررريال  ل ماررررررررررررر

 برررررررهاار اغرررررررررال  كرررررررأك  احليرررررررراةُ   

 

 لررررررر كض التضسررررررر   ب هرررررررا نااررررررري     

 ثالرررررررررررملو ال "لرررررررررررها تخ   ررررررررررر وفم 

 

 و ُ ضاب ررررررررررررملو مضبتورررررررررررر  القاص رررررررررررري    

 و ررررررملو كثكلررررررى علررررررى ارررررراجه   

 

 وال موس ررررررل ه  لررررررئ اررررررون القافيرررررر   

 ومرررررا أن ررررر   ال أن ررررر   سرررررو ا  ال رررررضاق    

 

 وأاررررررررررررضااو أعييفيف ررررررررررررا فاترررررررررررري     

 وايررررررررررررررملو اىل غضبررررررررررررررة  مررررررررررررررضاة    

 

 واال  اىل غضبررررررررررررررررررة  ارررررررررررررررررراجي   

 م ررررررى واررررررو مرررررر  أ"ررررررو ي س ررررررض ة  

 

ٍر و أن اا رررررررررررر    و الضاا ي رررررررررررر  مومررررررررررررا

فبموت أبيه أحف بأن ال ربة ابتلعته لألبيد وظيل اإلحسياف بال ربية ييراودي  
   (1)في مراثيه فهو عندما رثى ابنته قال

 أاانررررئ غضستررررال  رررره بكيررررملو غضستررررةل  

 

 

 

 

 ك نررررا مررررروق  للمرررروا  ر واأُلا ررررلر

ومع تشابه مراثيه إالّ أن هناك بعو الحيدود والفواقيل، فهيو ميثال  عنيدما  
   (2)يرثي اليائد أبا الحسن علي ابن حمدون القنهاجي ييول

ًّ ان اسوررره وا رررهو     بكرررى ُفق ررره ُو اللررر

 

 

 

 

 ونايمل  عليو احُلض ىو وال ماضو ا رضدو 

 و ه نهبت ُو التيلو والسمضو ال الوغى 

 

 وعرررررضاد ُو التأسيرررررهو واحلسوررررر  الل رررررهًّ  

 ومررررررا فقررررررها االأ عظيمررررررال وفقررررررهو و   

 

 ى سووج ررهو الوجرررهو برر  بررن أيررراء  الللرر    

ففي هذا الرثاء ال نجد روح الشياعر وال نحيف بنبضيات قلبيه الحزينية، بيل  
نجيييدي يعيييدد مييين بكيييى عليييى ابييين حميييدون، فالمجيييد والعيييز والسييييوف والرمييياح 
والخيييول، وهييي معييان مطروقيية، ولييو قارنييا هييذي اليقيييدة بمرثيتييه فييي اليائييد 

ينييا فييي اإلحسيياف بالفاجعيية القيييلي عبييدال ني بيين عبييدالعزيز لوجييدنا اختالفييا ب
   (2)وقدق العاطفة، فلنيرأ قوله فيه

 وم رررررررال  أصرررررررال  كرررررررلا فررررررر اد    

 

 

 

 

 ال ابررررر  عترررررهاللَسَ عتررررره  التررررر ا 

    َ   ا ررررررررره   ررررررررراد  و اىل انرررررررررو ا  ع ررررررررر

 

ِا   َ ا  ُفررررررر  با تحررررررراار كهرررررررل  وعررررررر

 ست قررررررئ يررررررها ارررررري   كررررررلا علررررررج     

 

  تيرررررررررررررو  انرررررررررررررا اِّ ال اآ اا ... 
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 مررررررررررررانئمقررررررررررررت ل ال موليررررررررررررال باأل

 

 عررررر  ك رررررالر اللرررررها وبالسرررررمهضاِّ 

ففي رثائه لهذا اليائد القيلي نجدي يبين عن قفاته ويذكر مبثري، ومع ذلك  
فيينحن نحييف انفعييال الشيياعر فهييو ابيين بلييدي المييدافع عنهييا الميبييل باألميياني، فييابن 
حمييديف يييرى فييي هييذا اليائييد أملييه فلمييا مييات انطفييأت شييعلة األمييل فييي قييدر 

يقدر عن حب أكيد البن قيلية البار، ونكاد نسمع النشييج  الشاعر، فرثاؤي هنا
فعلى الرغم مما نجدي في اليقيدة من التسليم التام لليضياء وأن مقيير كيل حيي 

الزوال، إال أننا نجد الن م الشجي الحزين ي شيها، فنسمع عند قراءتها قفير  هو
ن الرييياح، وقييوت النيياي ونييرى ضييباب الحييزن، ونستشييعر فيهييا حييزن اإلنسييا

المحب، وليد استحال رثاء الشاعر لهذا اليائد نوحا على بلدي وهذا ما نحسيه مين 
   (1)اليافية اليائية المشددة التي تعطي اللفظة بعدا  وعميا ، وقد قدق عندما قال

 مل أكررررر   ا  ن ُظم رررررملو مرررررأبن  م ي رررررمل   

 

 

 

 

 لررررررُو أ"تررررررااو و علررررررى م رررررره لر ي ررررررئِّ  

 أنرررا أبكرررئ عليرررُو مرررا  رررال عمرررضا   

 

 اللررررررن مرررررر  دمررررررو  ب ررررررضراِّ ت ررررررضرق 

فرثاء ابن حمديف يختليف بعيو الشييء بياختالف المرثيي ومكانتيه عنيدي،  
فهييو عنييدما يرثييي زوجتييه فهييو يرثييي فيهييا األم الييرؤوم التييي تحنييو علييى ولديييه، 

ة اليليب ويرثي فيهيا الزوجية الطياهرة الوفيية التيي يسيكن إليهيا، ويرثيي فيهيا رقي
لها في حياتها لم يذكرها في شعري، وتعظيميا   وقونا   ،والرأفة والعفاف والتيوى

   (2)لها في مماتها رثاها على لسان ولديه أبي بكر وعمر، وفي ذلك ييول

 بررررررررررأبئ ميفررررررررررو اأفررررررررررةأل أارررررررررريفهواا 

 

 

 

 

ً  اىل جيفرررررررررررادل  صورررررررررررها   ال ضرررررررررررضس

 وع رررراىو لررررو كرررراك ال األاا عررررادا     

 

 كررررررلًّ عظرررررره مرررررر  الررررررهفنر وحلررررررهر

 وصرررررررررياا  بكرررررررررلِّ م لررررررررر   ررررررررر    

 

 لِّ م لرررررررررر ر جنررررررررررهرو يرررررررررراا  بكرررررررررر

فهييذا الجسييد المسييجى فييي الضييريح ليييف إال جسييد الرأفيية، فبهييذي القييفات  
المعنوية يرثي زوجته دون ذكر اسمها أو قفاتها الجسيدية، فهيو عنيدما افتييدها 
افتيد األنف والوفاء، بينما نجدي ينزع في رثياء جاريتيه جيوهرة إليى عكيف ذليك 

خقييرها وقوامهييا وشييعرها الييذي فيييذكر قييفاتها ومحاسيينها الجسييدية، ويرثييى 
   (2)افتيدي بفيدها، فييول من ققيدة مطلعها

 أسررا اتررا ُة غي  رر ر الترراك مررا ا   ررض و    

 

 

 

 

 وسررا مررأل ف  نظرره الرررمل م رر   نثررضو   
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 وسقول:

 ودداو سررا نرروا  عرري  لررو و ُ ررى ب   ررضا   

 

 

 

 

 جيفررررررادالل ومضابررررررال الصررررررقا برررررررضو

  سه ِا حيوس  م  حماا  كما سقول:ثه او ال ا ا الضثاء ال سهم  اال  لو ا 

 ارررررر أ نظررررررضا  اىل م ررررررتري موق ُلتهررررررا   

 

 

 

 

 انرررئ ألع ررر و ميفررر و كيرررف  ماارررحضو   

 سا و ج    جواضُة احمل رول  عر  ب   رضا    

 

 مرر   ا سقيررُو كسرروفال  رره عرر   مررضو 

سرررا جسرررم ها كيرررف أ"لرررو مررر  جرررون  

َ نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئ  ي 

 

 وأنرررمل "رررال  مررر  الرررضوال الررر ا ع م رررضو  

نكراد نسرم  صرضا"   ولكيفر  يرَك الضغترة ا  سيفرادا         يقا او يَس  بل انيفا 

 جسهاا.

من خالل هذي األمثلة التي أوردناهيا نيرى أن مراثييه يجمعهيا قيدر مشيترك 
من العاطفة القادقة، والشعور بال ربية واإليميان باليضياء والييدر والتسيليم بيأن 

السالم،  الموت حق وأن الدنيا فناء وما علينا إال أن نتأسى بالرسول الكريم عليه
فهو في رثائه البن أخته يناشد أباي أبا الحسن أن يحتسبه ويسلم أمري هلل، ويتأسى 

 بالرسول الكريم 

 أو  لرررررري  ابررررررضاايه جنررررررلو حممرررررره   

 

 

 

 

 بالررررررهف ر صرررررراا  اىل بلررررررى ون رررررراد    

 ادا الرررررررريف ًّ عليرررررررر  مضبررررررررُة حلرررررررره     

 

 بيرررررره اليفتررررررواة  واررررررئ  ااو أسررررررادا   

 فتررررررأ   ال ابيفررررررو بابيفرررررر  و "  ل رررررر      

 

 (1)س رررررليو  بأيا رررررو م    ارررررتيل  اتررررراد    م 

 وا ا م  اإل يفا  والتسليه ِكاك. 

مراثيييه بعضييها ميين بعييو، فهييو أنييه يرثييي كييل واحييد بحسييب  أمييا مييا يميييز
 موقعه ومكانته، فوالدي هو وطنه ومعلمه وبموته فيد االنتماء 

وقادة قيلية هم األمل، وبموتهم تيذبل شيمعة األميل وتتنياقص ثيم تتالشيى، 
لنساء الحرائر كعمته وزوجته وابنته فهو يتحيرج مين ذكير أسيمائهن تنزيهيا أما ا

على عادة العرب الجارية، فهن جسد العفة والطهير واإليميان، أميا جاريتيه فهيي 
 اللحن المسلي والجسد واليوام والرغبة 

ال نكاد نجد شيئا  جديدا  في زهدي أو حكمياته، فرغم تجاربه وعمري المديد  -6
ن إلى مكان ومين بيئية إليى أخيرى إال أننيا ال نستشيعر شييئا  وتنيله من مكا

حريا  بالتأمل، فهو كأي مسلم عادي مؤمن باليضاء واليدر مسلم أميري هلل، 
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 وهو يثني على من يتبع هذا الطريق فييول ميرعا الفالسفة 

 مرررررا أغ رررررل  ال يلسررررروى عررررر   يرررررضوق 

 

 

 

 

 ليسررررمل  ألاررررل اللقررررولر مويف س ررررل ُك     

 لحلررررررر  جنرررررررا  مررررررر  ارررررررلَّه األمرررررررض   

 

 (1)ومرر  عررها الق رره واُ رر   اهللكرر     

وهو ال يخرج عن هذا المعنى أبدا، هذا وقد أقابه الندم بعد تيدم سنه على  
   (2)ما بدر منه في شبابه، فأخذ يلوم نفسه وفي ذلك ييول

 أبيرررر و مرررر  األسارررراار عمررررضا وأترررررا    

 

 

 

 

ًو     نوبرررال كررررأنئ يرررن أ" س ررررضو أابرررر

 يوررض قر األاررى  فهرر أ أ بررملو القلرر  مرر    

 

ًو      وص رررياض مو و دملرررال مررر  اللرررن سوسررر 

وهو كذلك في حكمياته يردد كالما  عاميا ، عين اليدعوة إليى الحيق والقيدق  
 وينادي بضرورة اليقد واالعتدال 

 ال موخ رررضر و الررررىء  عررر  ترررىء  سوافقررر و  

 

 

 

 

وا  ررررررررره  برررررررررأمضُو ال الترررررررررهبري  

 (3)م ق   ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره  و

 

، والتحيييذير مييين اليويمييية اع األخيييالقفنقيييائحه وتحذيراتيييه تيييدخل فيييي اتبييي
االغترار بالدنيا، وهو يذكرنا بأن الموت نهايية كيل حيي، فمقييرنا التيراب وميا 
علينييا إال أن نسييتعد لليائييه، هييذي هييي األفكييار التييي انتظمييت ميطوعييات الشيياعر 

 الزهدية 

وبهذا المنهج الخليي يسييّر ابين حميديف شيعري، فهيو يييول الحيق ، وييدعو 
، واالبتعياد عميا ييؤذي االقتقياد، واالعتيدال، ويشّجع عليى ن الكذبالبعد عإلى 

 ،الييذي لييم يتييورط فيييه اآلخييرين، وبهييذي النظييرة يتييواءم مييع موقفييه ميين الهجيياء،
   (1)تحّرجا  من إيذاء رجل مسلم، والتزاما  منه بأخالق اإلسالم ، كما في قوله

 ومررررررررالئ ومررررررررالر امررررررررضنء  موس ررررررررل ه   

 

 

 

 

 ًسرررررررضوول بسررررررريف  لسرررررررانئ جرررررررضس 

الشييعور بييالحنين والوطنييية ظهيير كييأقوى مييا يكييون عنييدما بييدأت تتسيياقط  -9 
مماليك المسييلمين فييي يييد األعييداء، وظهير غييرو جديييد علييى الشييعر، هييو 
رثيياء الممالييك والتفجييع علييى ضييياعها  وهييذا هييو أكبيير موضييوع شييعري 

وميع ذلييك فليم نجيد شييبيها  (9)عالجيه شيعراء قييلية والييييروان واألنيدلف 
طاع أن يجسييد مأسيياة وطنييه، ويحملهييا معييه فييي حلّييه البيين حمييديف اسييت

وترحاله، فكان وطنه يملك عليه أحاسيسيه، ويمليي علييه أغراضيه  فلييف 
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له إالّ قيلية حتى في حبه فإنه يجسدها فيه، فمحبوبته لشدة حبه لها كأنها 
 وطن نشأ به 

 اتررررررررأأل أيرررررررر ًّ اىل ارررررررروا  كأنرررررررر 

 

 

 

 

 (1)و ررررر  ولرررررها بأاضررررر  ونرررررريمل 

، فشعور ابن حميديف  -ة الحب وتأكيدي تكون بالوطن ال غير فالميارنة بيو 
د قور باهتة فيد ظل  بذاته وقلبه وشعري يهفو إلى  بالوطنية شعور حميم ال مجر 
وطنه حنين الطفل الرضيع ألِمه  وقد بيى ثماني سنوات بعد خروجه من قيلية 

يقييريانة وهييو يعلييق أمييال  كبيييرا  علييى جهيياد ابيين عبيياد القيييلي وبنييي حمييود ب
وجرجنت ويتوقع أن يكلل جهادهم بالنقر في النهايية، وكانيت هيذي الفتيرة كلهيا 
في األندلف وفيها نظم ققائدي  القيليات  وهو في طور مزهير باآلميال وفيهيا 

وبعد خروجيه  (2)يبكي فيها قيلية إثر سيوطها مباشرة  أيضا  نظم اليقائد التي
ها، ففي غزله يذكرها، وفي وقيفه ظل حبه لوطنه يالزمه في كل حال كان علي

وخلواته يعيب معها، حتى في مرتع اللهو حيث الييان ت نيي واليرواقص ييوقعن 
بأرجلهن ويتمايلن بيدودهن، والخمر تدب في األوقال دبيب عجيوز فيي أرو 

 وعرة، وال ي لق عليه باب الذكرى، ذكرى قيلية 

  كررررررررررررضا صررررررررررررقللي ةل واألاررررررررررررى

 

 

 

 

 سوهررررررررررريِّجو للررررررررررريف  ر مررررررررررر كاااا  

 وميفَلرررررررررررررةل للت رررررررررررررابى "لرررررررررررررمل    

 

 وكرررررراك بيفررررررو الظَّررررررضى  عومااا اررررررا  

 فررررراك كيفرررررملو أي" ضرج رررررملو مررررر  جيف رررررة     

 

 (3)فرررررررررررإنئا أييرررررررررررهِّ و أ"تُااارررررررررررا 

وظيييل الحنيييين يداعبيييه، والشيييوق يلهيييب خياليييه، فيميييزج اليييوطن بييياألرو  
 والطبيعة في إبداع وعذوبة، كما في قوله متشوقا  إلى ربوع وطنه 

 اررل ا   ل ررمل   برراى سررا ا ررموضاا  احلررئا  

 

 

 

 

َ الكو عر  ارهضا     (4)ال هلا أغ انو التر

 وارررل سضاجررر  وكرررضال فيرررو موت ت رررضرل      

 

َاا  جيفاييرررر  أتررررضاوأل مرررر  الُقرررره ار     ع رررر

 ف يرررو  لررر  ولرررو أاررر ي و مررر  و ُلررر       

 

  ررررااا  اليررررو ُسررررمئ حملررررةي الت ررررضر

 هذي األناقة والرقة التي تعذب حتى تعليو الشيهد ميذاقا  أهيي السيحر؟ أم هيي 
؟ أم ريح اليرنفل؟ هي كل هذا وفوق ذلك هي من خطرات قلب ابن ت المسكفتي

حمديف هذي التي يسميها الدكتور إحسان عباف  العفوية  هي مياء الطبيع ورقية 
 المحب وشفافيته التي تقعد به فوق مدارج العفوية 
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وبدأت تشتد الضربات حول مدن قيلية، وبدا جهاد القيليين مسيتميتا فيي 
على وطنهم، وهنا يتقدى ابن حمديف للعيب دور الموجيه، فيينف  سبيل الحفاظ 

، واالفتخيار يينظم ققيائدي فيي تشيجيعهم، وي أهل بلدي روح القمود والحماسةف
   (1)وإثارة النخوة فيهم، كما في قوله ،ببطولتهم

 ٍبان يررررررررررررررةأل "ول قيرررررررررررررروا للحررررررررررررررضول 

 

 

 

 

 س روررررررررررررتواك  نريان هررررررررررررا بررررررررررررالو ود 

   مسررررررررررراعضراوه  موض ا  ررررررررررراا  بيفوررررررررررري  

 

 هلرررررها ا مررررراج ه مررررر  عهررررره  ارررررود 

 اررررررهو انخضجرررررروك "تاسررررررا ا سرررررروار  

 

 ا ا ض ررررررررررض بووا ِتاسررررررررررا التمررررررررررود

 ا رررررُقى اى مويفررررر  احلمرررررى عااضرررررال    

 

 سوُقه قررررررررر  ضرررررررررايكي و برررررررررالضعود  

 مُكرررررررض  ال رررررررضاد  وثات رررررررض  ا هررررررراد    

 

 ومو  ررررض ن ا يرررراد  وم ررررأ و ن ال ضسرررره 

والتهم، فترتفع نبضات ، ويستمع لبطويظل ابن حمديف يتسيط أخبار وطنه 
األمل في قدري، ويستشهد اليواد في سياحة المعركية، فييرثيهم بقيدق المحيب، 

، والِمعبّفر عن أمياني أهيل وطنيه  بلدي وظل ابن حمديف المسجل األمين ألحداث
ر من ترك الوطن والت رب، وكأنيه شيعر بيأن الهجيرة تتزاييد ولين يكيون  والمحذّف

 ن عمل لوقف هذي المأساة هناك من يقد العدوان، فالبد م

 وى أاا  اك  عرررررررررررهمته  اواء ارررررررررررا 

 

 

 

 

 فررأاواىكه ال األاار ميفثررواةي الرريف ظ ه  

َاكيهو س  رررئ اىل الررر ولا واليفارررو ن      وعررر

 

مرر  الررتنر مضمررئ الرررمل  مرريفكه ِررا      

 مضمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئ

 

 فرررإك  بررر د  اليفارررا ر ليس رررمل  ب د كيررره    

 

 (2)وال جااواررا وا  ليرره كا رراار وا  لررهر

 المياومة، وبدأت الحقون تتهاوى تحت سنابك خيول النورميان،ثم وهنت  
، فيقيرخ بيألم قيائال  فييا غيرة القيبح هياتي وتظلم الدنيا فيي عينيي ابين قييلية

، نسمعها تخرج ب عانى من ظلمة الليل أشد العناءإنها قيحة مكرو (2)الضياء 
ر ؟ إنييه فجيير الخييالص، فجييدي الشيياعرميين كبييد حييرى، أيُّ قييبح هييذا الييذي يرييي

، ليعيود إليى هيواي ريد أن يعود فيشرق فوق ربوع وطنهالحرية، فجر اإلسالم، ي
إلى جنته التي أخرج منها  وهنا نستشعر األمل في ذبالته األخيرة، وبدأت ظلمية 
الخييوف ت شييّي قلييب الشيياعر وكييأني بييه يعلييم مسييبيا  أن األميير سيييؤول إلييى هييذا 

إلى قيلية فالحزن واألسى  المقير، وهذا ما نجدي في كثير من شعري المتشوق
دائما  ينطيان ألفاظه، بل نرى اليأف يطل من ثنايا أشعاري، فهياهي تعبيراتيه فيي 
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ققيدته الهمزية التي يقف فيها الشيب ويذكر تشوقه إليى موطنيه قييلية تعبير 
   (1)عن يأسه فييول

 ن ُ رررررى ارررررهًّ تررررري  ارررررضوا  الررررررتال

 

 

 

 

 لقررررررره أه ُلررررررره  الرررررررري و نرررررررا أضررررررراء  

 اجاررررررئ وفرررررراء  ا  ررررررالوكيررررررف أي 

 

 ا ا مل أجرررررررررررره لرررررررررررررتابئ وفرررررررررررراء  

 ا رررررررض ا  ويي اارررررررا ترررررررقي و احليررررررراة  

 

 علرررررى ميارررررمل  األاا متكرررررئ انسررررراء  

 وسسررررررررقئ بكررررررررا ئ ابرررررررر   ال ِّ ررررررررا  

 

 فمررررا ٍال  ال اُنح ررررل سسررررقئ التكرررراء   

 دسررررررراا  مترارررررررمل  اليهرررررررا ا  رررررررولو   

 

 كمررررررا متمرررررررى الرررررر  ال ال ررررررضاء   

تبكى عليه السيماء،  الوفاء والميت الذيفنجد هنا  نفى الهم للسرور، وعدم  
، واللظييى، وتلييذع، والخطييوب، والعطييب، والبكيياء، والظمييأ، وأقييوات الرعييد

والذئاب  كل هذي العبارات واأللفاظ تبيّن لنيا أنيه قيد أسييط فيي ييد ابين حميديف  
وأما ما يفتعله مين حماسية، وميا يهيّفجيه مين نخيوة فيي بعيو ققيائدي ميا هيو إال 

قييد أتييت علييى النهاييية وسيييتلوها الظييالم، ودليييل ذلييك أنييه يتمنييى  سييراب، فالذباليية
   (2) بلو  وهو امتناع المتناع فييول

 فلرررررو أناررررر  كيفرررررملو أع رررررى انيفرررررى    

 

 

 

 

 ا ا م يف ررررررررر   التحورررررررررض ميفهرررررررررا اللقررررررررراء 

 اكتورررررررررمل اهلررررررررر ل  بررررررررر  ٍوا رررررررررال   

 

 اىل أك أعررررررررررران   فيهرررررررررررا  وكرررررررررررراء   

فإنهيا أيضيا  تثبيت ومع أن القورة جميلة وتبين مدى حب الشاعر لوطنيه،  
ستحيال  فهل سييجعله ما قلناي من يأف ابن حمديف، فإذا كان البحر يجعل اللياء م

 ؟اليمر ممكنا  

ثم يحمل الشاعر أمتعته بعد أن منعه اليمر واألعداء حتى من الحلم بالعودة 
إلى قيلية فيودعها الوداع األخير، وي ميو عينييه ال عينيهيا عليى آخير ذكيرى 

   (2)طلق العبراتله في وطنه وي

    ِ  أعررررا لو د ع رررر  أي  ل رررر ر اللرررر ُة الرررر

 

 

 

 

 ع رره م ملو لرر  مرر  أ ررل ال ررت ضر يابسررا    

 لقرررررهااا أاضرررررئ أك م لورررررود  لقومهرررررا   

 

 فسررراء ا هييفورررونئ ثررره أصرررتحملو سا سرررا  

َ س رررررملو فيهرررررا الررررريف      نأرررررا اأستوهرررررا   وع

 

 مكابررررررهو داًء  امررررررل السررررررها ناي سررررررا  
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 ضا وكيررف و رره ارريم مل  اوانررال وص رري  

 

 مسرراجه اا أسرررها اليف رراان كيفا سرررا  

 ا ا ترراء ا الضااترراكو بال ررض ل  ان ُقررمل  

 

 مرر  ال ررتً واإلمسرراء  فيهررا اليفوا سررا     

 صررررررقلأيةأل كرررررراد  الَمرررررراكو ب د ارررررررا    

 

َامررراكر حمااارررا  وكان رررمل  علرررى أارررلر ال

بالدموع ودع بلدي، وباألسف الياتل على تلك المساجد التي قيرها الرهبان  
فيها النواقيف في كل آن، وبالحرقية عليى أهيل بليدي اليذين أقيبحوا كنائسا  تيرع 

 فيها يسامون الذل والعذاب ختم ابن حمديف فقول المأساة 
 

 السمات العامة في شعره:

غلبت مجموعة من السمات على شعر ابن حمديف فجعلته شاعرا  له سمت 
 ت هي معين، وطريية شعرية تميزي من غيري في بعو مالمحها، وهذي السما

 أواًل: السمات التقليدية

ثيافة الشاعر ثيافة قائمة على الموروث، لذا فيد تمثل الشعر الييديم ووعياي  
وقييد تمثلييت التيليدييية فييي األسييلوب والموضييوعات ومعالجتهييا وكمييا سييبق وبينييا 
أسييلوبه ال زلييي، وطريييية الوقييف فيييه تيييوم علييى قييفات وتشييبيهات معروفيية 

والفرع باللييل، إليى آخير هيذا الينمط المعيروف، ومكررة، كوقف اليد بالرمح، 
وهو في ققائد المدح يكاد يترسم خطى شعراء المدح اليدامى فيي التوقيل إليى 
المدح بعد ميدمة غزلية، أو خمرية، ومع أنه حيذف الرحلية إليى المميدوح إال أن 

 القفات المطروقة والنهج كانا واضحين في شعري 

نيد ذكير مرابيع وطنيه وذكرييات قيباي ليم ولشدة تمثله الشيعر الييديم فإنيه ع
 يسمها بأسمائها بل ذكر أسماء  لمرابع وردت في شعر امرئ الييف 

وليييم تتوقيييف التيليديييية فيييي شيييعري عنيييد حيييد الييينهج أو اسيييتعارة أوقيييافهم 
التضيمين، فنيرى الشياعر يعجيب ببييت، أو قيدر، أو  بل تعدتيه إليى موتشبيهاته

ن لشياعر آخير، فيأخيذي ويضيمنه شيعري، أو لفيظ معيي أو تشبيه، أو كنايية، ،عجز
وهو في كل ذلك ميّر باأل خذ غير منكر له، فله مين رحابية الفكير والثيية بيالنفف 

غاليب  -ما يجعله يثبت الحق لقاحبه ال أن يدعيه لنفسه حيث ييول  وأبيو تميام 
كان ي ير عليي فيي المعياني وانتزعهيا منيه  -بن رباح ال الب على اسمه الحجام 

   (1)مني بوجه من الوجوي التي تسلم المعنى ليائلهوينتزعها 

فاإلفقاح عن ذلك داللة على قوة الشاعرية والثيافية فاختييار األخيذ يحتياج 
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   (1)من الشاعر إلى خبرة بالشعر وقدرة عليه، ومن أمثلة التضمين لديه قوله

  مررض لرر  ال ضررمري الت م رره  و ترر       

 

 

 

 

 كأناررررررر  برررررررااق  سسررررررر و بررررررر   مرررررررضو

 اللرررهواة  يترررى سوسرررتقاد  هلررره   "تورررم  و 

 

 (2)وأعظيررره اليفرررا ر أي مرررال ا ا  رررهاوا   

  :(2)وم  أمثلت  ك لو  ول  

 أيي رررررر ًّ يتيتررررررال ن   ررررررل  أو    ل ُقو ل رررررر    

 

 

 

 

 "فيرادمو  أجنرهنئ علرى اراك  جنرره"    

  :(1)وا ا ع َ لتيمل ألبئ متاا سقول في  

 وأجنررررهموهو مرررر  بلرررره  امهرررراار دااركيرررره  

 

 

 

 

 نئ علررى ارراك  ن   رره فيررا د مورر  أجنرره

وأخييذ ابيين حمييديف يلييتيط التشييبيهات الرائييية والمعيياني المبتكييرة فيضييمنها  
   (9) شعري بزيادة أو توضيح، ييول في وقف جيد محبوبته

 ُلررررو  ا ُ ررررا مرررر  أي  نهررررا القيررررض يفي علررررى   

 

 

 

 

 يتل هرررررررا مررررررر  بول ررررررره  م ه رررررررو ا و ل رررررررال

 أا أنها  وسلة الليف  وائ كيفاسة مرهواة. 

ف النياد والمؤلفون إغارة ابن حمديف عليى معياني غييري، ولكينهم وقد عر
وقييفوي بأنييه يحسيين األخييذ فييييول عنييه ابيين دحييية  شيياعر جيييد السييبك مليييح 

وييييول محمييد رضييا الشييبيبي  أمييا فيمييا يتعلييق بييان  (6)االسييتعارة حسيين األخييذ 
أبي حمديف القيلي الوالد واسمه عبدالجبار فيد جاء في كتاب الحديية ألمية بن 

القييلت عنييه مييا يييأتي   جيييد السييبك حسيين األخييذ ثييم أورد قيياحب الحديييية ميين 
مبخذي وسرقاته التي زاد بها على معنى الشعر المسروق من الشعراء الجياهليين 

فابن حمديف كان ي ير على معاني غيري ويضمنها شعري ولكن  (9)واإلسالميين 
إعجابييه مييثال بييامرئ اتهيام ابيين حمييديف بالسييرقة فييي المشييهور الظيياهر حيييف، ف

الييف يجعليه يليتيط بعيو معانييه المبتكيرة وهيي معروفية للياقيي واليداني فليو 
أراد السييرقة الختييار المعيياني غييير المألوفيية أو المعروفيية وادعاهييا لنفسييه  وممييا 
أخييذي فملكييه فاسييترقه واسييتوجبه بزيادتييه فيييه علييى مبتكييري واسييتحيه قولييه فييي 

 وقف فرف سابق 
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 عييفرررررال ب رررررريةل  كرررررأكا لررررر  ال األ  كر 

 

 

 

 

 مررررضن اليرررروا  أتررررتايال متررررضًّ برررر  غررررها   

 أ يرررررررره بالسررررررررت  األوابرررررررره  فوُ رررررررر  

 

 ولرررررررررو  مرررررررررض  ال  ثرررررررررااا    مقيرررررررررها  

أ"   م   ول امض  القي  ب  ي ض واو أول م    ه الق ا ه و يه األوابه  

 فقال ال الميت  انللقة:

 و رررره أغتررررها وال ررررري ال وكيفام هررررا 

 

 

 

 

 ايكرررررررلر ِيف رررررررضد   يررررررره  األوابررررررره  

وٍسادة عته ا تاا علي   ول : )ولو مضا ال  ثااا  مقيهال( وم وسض ار ا الل رَ    

 بقول :

 (1)أ يررررررررره بالسرررررررررت  ملررررررررريً جرررررررررهال

 

 

 

 

وهو يييف على هذا المعنى ثم يوردي في أبييات أخيرى ، بحييث ال ييتقير 
 على تيييد األوابد، وإنما يجعله لألوانف والمها في قوله 

 تاأاررررررررر ئ ل رررررررررضاقر ٍمررررررررراكر صررررررررر  

 

 

 

 

 (2)واكرررررررروبئ ُ ي رررررررره  م ه ررررررررا ا يررررررررضود 

، ولكنيه يعتيرف ليه بيالتفوق بعيو ميا أخيذي ابين حميديف ويورد ابين دحيية 
 فييول   ومن مليح قوله المستحسن قوله في أخرى   واألحيية،

 هلرررره اسررررااو يترررروى  فالرررر بالو بهررررا   

 

 

 

 

 سرررهواوهو ال اهلرروادا كلأمررا ا تحمرروا  

 ا"ةلبرريل  س ررل    انيفاسررا السررود  صررا     

 

 وائ ال كواو الِ افت امل  بهرا القمرهو  

 أ"   م   ول أبئ ن ض عتهاى ب  نتام  السلها: 

 ومرررر  الل ا رررر   أك برررريل  ارررريوف هه  

 

 

 

 

 م ل رررررهو انيفاسرررررا السرررررود  وارررررئ  كرررررواو   

إال أنييه زاد عليييه بعييدما سيياواي فييي الميابليية بييذكر البيييو والسييود، وذكيير  
موضع تلد بيوليه قيارخة إذ مين شيأن الذكورية مع ذكر الوضع الذي ذكري في 

المولييود أن يسييتهل قييارخا  عيين الوضييع، وكييذلك الواضييعة تقييرخ أيضييا  حاليية 
الطلق فتتم بهذي الزيادة قوله  يضعن المنايا السود، كما زاد عند ذكر الذكور وتم 
المعنى بيوله افتضت بها اليمم فجعل سيالن دماء اليمم بذكور القوارم كسيالن 

لدى افتضاو ذكور الرجال لها، وهذا من سحر الشعر المخزون  دماء العذارى
وعلمه المكنون، وفي البيت الذي وطى به نوع من أنيواع البيديع يسيمى التوريية 
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 وهو قوله 

 هلرررره اسررررااو يترررروى  فالرررر بالو بهررررا   

 

 

 

 

 سرررهواوهو ال اهلرروادا كلأمررا ا تحمرروا  

ال نياء، فشيبه الذباب من الحيوان معروف، والذباب ذباب السيوف والشيدو  
طنين الذباب في الهوادي وهي األعناق بترنم الذباب واستعار الرياو للحتيوف 

  (1)توطئة لشدو الذباب ألن الرياو الملتفة واألشجار موضع سواجع األطيار 

ولي غرو من إيراد هذا النص بكامله وهو تبيان أن ابن حمديف ميا كيان 
التجوييد والسيبق، وقيد كيان ليه غرضه السرقة ولكن غرضه التباري والتنيافف و

ذلك، فما كان ابن حمديف يأخذ معاني كبار الشعراء وتعبيراتهم إال محاولة منيه 
عباف   إن ابن حمديف ليف  ألن يكون له ققب السبق، وفي ذلك ييول إحسان

 خفيييي األخيييذ دائميييا  وإنميييا تظهييير عليييى السيييطح فيييي شيييعري معييياني أبيييي نيييواف
لييف والمعري وأبا تميام ويينيو عليى بعيو وتعبيراته، وتراي يعارو امرئ ا

القييور فييي ديييوان ذي الرميية وعلييى بعييو القييور األندلسييية، وال يتييورع عيين 
، وميين معارضيياته ألبييي العييالء المعييري ققيييدته التييي (2)معارضيية معاقييريه 

   (2)مطلعها

 أ  رررل  علرررى بوخ رررلر التررروانئ وا رررالو  

 

 

 

 

ًّ بررررر  ال رررررالو  م اء ل رررررملو بااررررره  ال س ررررر

لك فيد كان في بعو األحيان يخفي أخذي وال يظهر إال للمطلع عليى ومع ذ 
الشعر، وهو في كثير من األحييان ينييل األخيذ مين غيرو آلخير، فيييول مادحيا  

   (1)المعتمد

 فلحررررررروكو اللرررررررود  والكرررررررأ و ليفرررررررا  

 

 

 

 

 واليفررررررررررررهن والتررررررررررررأ و للملتمرررررررررررره   

وهيو فيي نظيري قرييب الشييبه مين قيول عمير بيين أبيي ربيعية يرثيى زوجيية  
   (9)ختار التي قتلها مقعب بن الزبيرالم

 كيت ررررررر   القترررررررلو والقترررررررالو علييفرررررررا   

 

 

 

 

 وعلررررررررى التانيرررررررراا  جررررررررضًّ الرررررررر سولر  

ولم ييتقر ابن حمديف على الشعر بل كيان يختيار مين النثير أفضيله ومين  
   (6)األمثال أجودها فلنيرأ قوله مفتخرا  بنفسه
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 انرررئ امرررضى  كرررلا ال كاارررة ياٍارررا   

 

 

 

 

 (1)يه  ال جوى ال رضا وال ايوه كلًّ ال 

هذا هو ابن حمديف في تيليديته نهجا  سار علييه ، وثيافية هضيمها، فتمثليت  
فييي شييعري تضييمينا  أو أخييذا، ولييم يتوقييف عنييدها بييل زاد عليهييا تنسييييا  وجميياال  

 وإبداعا 
 

 ثانياً: غلبة الوصف الحربي:

غلب هذا الوقف عليى فنونيه عامية، سيواء فيي ال يزل أو فيي الوقيف أو 
لمدح والفخر والرثاء وحتى في شعر الطبيعة، وأكاد أقول  إن الوقف الحربي ا

لمشاهد المعركة وآالتها وأدواتها قد است رق معظم شعري، فافتتن به وأكثر منه، 
وأشييعر ب ييير قليييل ميين المعارضيية لييرأي الييدكتور سيييد نوفييل فييي ت ليييب الفتنيية 

وتبيدو الفتنية بالطبيعية بالطبيعة ووقفها على أشعار ابن حميديف حييث يييول   
كييذلك حييين يييدخل أوقييافها فييي أغييراو الشييعر األخييرى فيقييف الطبيعيية فييي 
ال زل، بل يقور محاسن الحبيب على مثال محاسن الطبيعة ويقفها في المدح 
بل أكثر شعري الميدحي مقيبو  بقيب ة الطبيعية ويقيورها قويية فيي الحماسية 

مع ما في هذا الييول مين قيدق و (2)والفخر، ويقورها حزينة باكية في الرثاء 
إال أنه تجاوز  فالمعركة هي التي ش لت ذهن الشاعر وخاطري وجعلته يستوحي 
قورها حتى نبا عن الطبع أحيانا  في تعارو هذي القور مع بعو األغراو 

 التي ال تأتلف معها، وال يحسن التشبيه بها وال يوافيها الميال 

غراو الشاعر في هذا البحث تبين في وال حاجة إليراد أمثلة فالعودة إلى أ
وضوح مدى غلبة هذا الوقف على غييري فيي سيائر فنونيه، كميا أن عيودة إليى 

 ديوان الشاعر تؤكد قدق ما قلناي 
 

 ثالثاً: األساليب واأللفاظ:

تدور في أشعاري ألفاظ ومعان  وتشبيهات معينة يكررها وييلبها وي رم بها، 
ك ولكن الناظر إلى ديوانه يرى ولعيه بكلميات ولسنا هنا في محاولة استيقاء ذل

مثييل كلميية  مييدوف ، أفعييى، النمييل، العيييون المرضييى، الييذمر  وغيرهييا كثييير 
والكلميية األخيييرة الييذمر أي البطييل يعجييب بهييا إعجابييا خاقييا فيوردهييا فييي بيييت 

 واحد أربع مرات 

 سقت رررررئ الررررر ِّم ضو مررررر  الررررر ِّم ضر بهرررررا  

 

 

 

 

 (3)هاوي ررررررر و فالررررررر ِّم ضو للررررررر ِّم ضر غرررررررضس 
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وإلى جانب هذي الكلمات وغيرها التي تعجب الشاعر، فتظل تدور معه فيي 
أشعاري، هناك كثير من التشبيهات التي تليح عليى خياطري فييذكرها، ومثيال ذليك 
وقف العيون الخجولة الحيية بيالمرو والسييم فييدور هيذا المعنيى فيي أشيعاري 

   (1)وييلبه كيف يشاء ومثال ذلك قوله

 السررحض عررن  مضس ررةأل  هلررا مرر  فترروكر   

 

 

 

 

  لأرر و مررر  أج ان هرررا الرررهم  والكضبرررا 

 : (2)وسقول 

 وس هررررررررررريجو برررررررررررئ و ج ررررررررررر و وع لأتوررررررررررر و

 

 

 

 

 ا رررررررررررررُقه  ب ضفرررررررررررررو اك   ا ارررررررررررررض 

 : (3)وسقول 

 ال ميفكررررررررررررضا داًء  لررررررررررررملو برررررررررررر 

 

 

 

 

 فت سورررررررق ه  ض ف رررررررو اورررررررق ه جثمرررررررانئ

  

  :(1)وسقول

 ومل أا   تلررررررررررها موُقرررررررررر ل م ضاضررررررررررال 

 

 

 

 

 ي رررررررررة  بالسررررررررركوكر موح ضُكرررررررررُة ان 

  :(9)ك لو فإك الترتي  باليفمل سضد ال تلض  كثريال وم   لو  ول  

 وكأنامرررررررررررا ال ما  ررررررررررر   وارررررررررررلرير   

 

 

 

 

 ن م رررررررررل  سسرررررررررريو بسرررررررررتح    ود بيتررررررررر    

  :(6)وال وصف السيف سقول 

 ويسرررررررتيفا ال  ض ن رررررررره  أاجورررررررل  ن م ررررررررل   

 

 

 

 

 ع ت ررررررررض ا  ميفرررررررر  ج رررررررره والل ال س موررررررررو و   

  :(7)و ال ال وصف امه أصاب  

 كرررأك  ي ر رررو  ج رررونئ عيفررره ا رررو ام       

 

 

 

 

ًر الهجى اااا  جيب  م  اليفمل ال جويف

وليف مجالنا الحقير فاليديوان ملييء بأشيباي ذليك  فترتييب التيراب والسيلم  
والحرب والتفرد في العلو، وغير ذلك كثير ولم ييتقير هيذا اليدوران عليى هيذي 
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سند الفعل إلى فاعله ومقيدري، األلفاظ والتشبيهات واألوقاف بل هو كثير ما ي
)غي رتجيه و (1)أو يجانف منهيا بالتقيريف مثيل   مين كيان يعيذب عنيدها تعيذيبي 

  (1) و )أيادي يديه( (2) )تنه د لما عن  سرِب النواهد(و  (2)غير الدهر(

وله تيليب طريف في األلفياظ حييث يسيتعمل بعيو الكلميات ثيم يتبعهيا إميا 
   (9)طي نفف المعنى، في مالءمة جميلة ومن ذلك قولهبمرادفات لها أو بألفاظ تع

َ   يفرررررراةل ُ ررررررمل  بض دسرررررر  لهنررررررةل     وارررررر

 

 

 

 

 ملرررررررررنو وميفرررررررررهن ن رررررررررضةل وترررررررررتابا 

فاللدنيية الطرييية اللينيية  وتلييين  كييذلك و  تنييدى  أي تقييبح لينيية، فالنييدى  
يرطب األغقيان ويجعلهيا لينية،  والنضيرة  فيهيا مياء الحيياة والطيراوة وكيذلك 

 ئم المعنى لما فيها من الحركة والليونة  الشباب  تال

أما تيليب الجمل بأن يجعل القدر خالف العجز فذلك له نكهة خاقة عنيد 
ابن حمديف، فهيو ييأتي بجملية فيي قيدر البييت، ثيم يكررهيا بيلبهيا فيي العجيز، 

   (6)وهو ما يسمى في البالغة بردّف األعجاز على القدور ، ومثال ذلك قوله

 جورررر و سررررا اررررح ض  و  أعيررررا ال تيرررر   ع  

 

 

 

 

 ألرررره س ُو ص ررررض ى  عررررر  عرررر  ر  تيتررررر    

  :(9)وميفها نقل ال ها اىل الل َ كام ل كما ال  ول  

 ا يرررر   علررررى  رررر ر اليفاهرررراا ب للرررر    

 

 

 

 

 أيارررررئ  علرررررى   ررررر ر اليفاهررررراار ا يررررر و    

 وميفها ك لو: 

 وانررررئ ل ررررل   واهلررررون ااضرررر  هلررررا 

 

 

 

 

 (8)ال رلتا  وغريو ع ي   أك سرضوا  اهلرون  

 يزيييد فييي تأكيييد مييا قلنيياي، أو ييينيص منييه إيييراد أمثليية أخييرى، فشييواهد وال 
الديوان تدل على ولع الشاعر بإيراد تشبيهات وألفاظ ومعيان، ييلبهيا فيي شيعري، 

 ويحولها من غرو ل رو، ومن معنى آلخر، إثباتا  للتيدم وإظهارا لليدرة 

حتيى يسيت رق ويشتد ابن حمديف في أثر التيسيم، وكأنيه يرتياح لموسييياي، 
   (7)بيت الشعر كامال ، ومنه قوله

                                                 

   99الديوان ص (1)
   112الديوان ص (2)
   112الديوان ص (2)
   211الديوان ص (1)
   91ص الديوان (9)
   12الديوان ص (6)
   12الديوان  ص (9)
   92الديوان ص (9)
   91الديوان ص (7)



 221 

   لررررررملو ٍمررررررانئ بالر ررررررمول موس رررررريف ةل

 

 

 

 

 وبرررررالضواار كهررررر ل وال تررررراة ُكلابرررررا

 وميف  أس ال:  

َ  والت ررررررره او برررررررها    فالق ررررررري و اا تررررررر

 

 

 

 

 (1)والكثيرررررر و اام ررررررج  والليفرررررر و فررررررال   

ت رييه ومن أبرز مظاهر أسلوبه الميل إليى االقتبياف مين الييرآن الكيريم، و 
   (2)تيسيمات البديع فيستكثر منها ونجد ذلك في قوله

 وا ا مرررررا ض رررررح ُكمل  اررررر ًّ الضضرررررا   

 

 

 

 

 ميفرررر  مل سوخ رررررب  عترررررو   ال الت ررررر  

  :(2)بل او س ض ال كثري م  األيياك على انقابلة وال تاق كقول  

َ " رررررررضو  رررررررضو و بقتولررررررر      والرررررررروقو س 

 

 

 

 

 

 ودبرررررررررررررروار   و ال رررررررررررررر   وجيفوب رررررررررررررر  

 قمرررضو الررر ا أييرررا اهلرررون  وبيف سرررئ  ال 

 

 وأمام ررررررررررررر و ب لوع ررررررررررررر   وغضوب ررررررررررررر    

ومما س ي  على أالوب  ااتلمال  أداة اليفهاء "سا" م  أمساء اإلتااة كما ال  

  :(1) ول 

 سررررررا ارررررر    ونررررررها ئ دوم يررررررةأل ُ م رررررر   

 

 

 

 

 ال ن قهررررا مرررر  فقيرررره  اللرررر ا موخ تتررررل 

 وك لو بله أداة االات هاا: 

 سرررررا كي رررررف  أكرررررتوهو يررررر ا فامكرررررة 

 

 

 

 

 (5)ستهسررررررررررر  اارررررررررررضااا واع نرررررررررررئ  

  :(6)وم   لو ميفاداة ال لل كما جنه  لو ال  ول  

 أ ب ررررررمل فرررررر ادا سافررررررهستوُو بالل ت رررررر  

 

 

 

 

 ولرررو برررمل  صرررتاال مرررا ع يفو  رررمل  علرررى ص ررر ِّ 

وقد اهتم ابن حمديف بالقنعة في أسلوبه، باعتمادي األلفاظ اليوية الجرف،  
أسلوبه من الرقة والسالسية فيي ال يزل  ذات المعاني المالئمة، ومع أنه ينتيل في

، والفخير، والرثياء ،الميدح واللهو، إلى الجزالة بيوة نبرات وارتفاع ن ميات فيي 
 ، فإن جودة األداء عندي تبيى ثابتة والحنين
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وإذا ما أردنا أن نتعيرف عليى أسيلوب ابين حميديف فيي شيعري مين شيعري، 
   (1)نه ويظهر ذلك من قولهفإننا نجد أن الشعر عند ابن حمديف معنى ولفظ يزي

َ اك  بررر       يرررضِّا نليفررراُو ل ظرررال كرررئ موررر

 

 

 

 

 و رررل  مررر  الررررلضر ارررحضال أو فررر  م قيرررلر 

 فالكحرررلو ال س ررر و األب ررراا  ميفظرررضو و  

 

 يتررررى سو  رررري ض  ي ر ررررو  االعررررنر اليفًّ وررررلر   

فاألقل عندي المعنى واللفظ تابع له ، فهو الخطوط التي تزينيه كميا الكحيل  
كد اهتمامه بالمعنى والجوهر من قوليه يهجيو باقية مين اليورود، وفيي للعين، ويؤ

   (2)ظني أنه ليف هجاء  بيدر ما هو نيد الجيد من الردئ فييول

 وبا رررررررررررررة  مستحسررررررررررررر   ن و اوارررررررررررررا

 

 

 

 

 و ررره "لرررمل ال الررررهِّ مررر  كيرررلِّ  يررر 

 كملررررررررررررض  ااُ ت رررررررررررُو أثررررررررررروابوهوه    

 

 ولرررررررري   ال  لررررررررتهه  مرررررررر  أدسرررررررر 

  :(2) نظض  فهو لي  م  الرلضأما اال"ت ل بالوٍك ال 

ٍ نور و   وما الرلضو ما خيلو م  الُكس ضر و 

 

 

 

 

 ولكيف ررررررر  ارررررررحض  وباب ليررررررر و فكرررررررضا

  :(1)ل ا سهته بالوٍك وسأمض ب  يتى سكوك الرلض تلضال فيقول 

 ٍرك  بررررررهس   الكرررررر ار و ٍنررررررال موح ررررررض اا

 

 

 

 

ٍ كو اليفًّ ررررررررااو انير رررررررر  ض   مثلمررررررررا سوررررررررو

وفهم المعنى من اللفظ يخلد الشعر ويجعله خفيف الروح، واالهتمام بالبديع  
   (9)تبيى معانيه كالنيب في القخر

 " ُلل ررررررمل  ملانيهرررررررا علرررررررى أل اههرررررررا 

 

 

 

 

 أحلررررررررراك  أترررررررررلاا  و نق رررررررررض  ت رررررررررواد   

 ا ج ح رررررمل  بقسررررر ا ر الترررررهس  واناهرررررا  

 

   ي ررررررررررررررررةي األاوالر واألجسرررررررررررررررراد  

ليية اللفييظ قوييية وال بييأف ميين إيييراد غريييب اللفييظ حتييى تكييون اليقيييدة جز 
   (6)التركيب، كي تِروى ، وتكون لها السيرورة ، كما في قوله

 "ورررر  اا كميفررررتظه ا مرررراكر غضا تررررال 

 

 

 

 

 موررررررض ون   رررررريهموها بكررررررل   رررررريه    
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  :(1)وسقول

 متى مسم  ا روٍاءو ال ا روِّ ميف قرئ   

 

 

 

 

 م ررررخ  ال مقررررالئ الا ررررالر التضا رررر   

ان ابين حميديف ورأييه هيو إذن نستطيع أن نعرف أن الشعر الجيد فيي مييز 
الشييعر ذو المعنييى الجيييد المييزدان بيياللفظ، خييال ميين كسيير الييوزن، يتخللييه بعييو 
ال ريب، محلى وموشى بلطائف البديع، وقد عبر عن ذلك ابن بسام أجمل تعبير 
حيث قال   شاعر ماهر ييرطف أغراو المعاني البديعة، ويعبر عنها باأللفياظ 

 يييوِص فيييي بحييير الكيييالم عليييى  المعنيييى الرفيعييية، ويتقيييرف فيييي التشيييبيه وي
  (2)ال ريب 

 

 رابعاً: التصوير في شعره:

يتميز ديوان ابن حمديف بهذي السمة، بل لعلها أوضيح السيمات التيي ت ليب 
على شعري فإيراد القورة بقورة مشابهة،  من األمور التي يكد الشياعر ذهنيه 

بليدي، وميا أث رتيه فييه وجهدي لها  ولعل غنى مخيلته يرجع إلى الطبيعة السياحرة ل
البيئات الثالث، وما عايشيه مين ظيروف وأحيداث، وقيد اعتميد ابين حميديف فيي 
التقوير على عنقر التشبيه، ومن قوري البديعة وتشبيهاته الرائعة، قوليه فيي 

   (2)الحنين ألهله بسفاقف

 فقررررررل  ألنررررررا ر ع ض اورررررروا بسرررررر ا    

 

 

 

 

 ل ررررا ضر  لرررر  ال مول ض ارررركه وك ررررضو   

 صرررررررتري  ال نهررررررروا  نثلررررررر   وفرررررررض    

 

 سورررررضا   و أتررررركاالل م    يهرررررا صوررررر  ضو 

فالحنين إلى سفاقف يلهبه وجود األهل بها، إلى جانب فرخ ق ير، ليم تييو  
أجنحته على الطيران، فزغبه ليم يتحيول ريشيا  بعيد، هيذي القيورة الجميلية التيي 

ة للطبيعية، رسمها ابن حمديف رسما بديعا لعاطفة األبوة ينيلها في محاكياة رائعي
أما تشبيه مناقير أفراخ العقافير بالمالقط القفراء، فهو إليى جانيب طرافتيه ال 
ييييع إال لكييل ذي فطنيية لميياح  فالتييياط القييورة ميين مهييام ابيين حمييديف، إذ أن 
عنقر الوقف لديه ال يتم إال بيالمزج الييائم بيين التقيوير والتشيبيه فيي ميابلية 

قييور الفريييدة والتشييبيهات الرائعيية، التييي يريييدها متكافئيية، ولييه كثييرة ميين تلييك ال
تجعله من السابيين في هذا الميدان  فمثال هو عند وقيف زق الخمير يحياول أن 
يدفع فيه النشاط فيضفي عليه قورة الحقان، والكأف يقفها بالخييل الم ييرة، 
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   (1)فيبعث الحركة واإلحساف في القورة الجامدة، ومن ذلك قوله

 ساررررقاة  كررررأك  الكرررر و   بأسررررها ال   

 

 

 

 

 "يرررررررول  علرررررررى اهلرررررررها ميفارررررررا مترررررررري    

فهذي الكؤوف المليئة بالخمر، ت ير على همومهم تماما كالخيول التيي ت يير  
 بفرسانها على األعداء فتتركهم قرعى 

وليد اعتمد ابن حمديف على قور اليدماء، ولكنه لم يتوقف عندها، بل هو 
ى للقيورة اليديمية ي وص على المعاني ويوليد ويبتكير، ويضييف عناقير أخير

ويلبسها وشيا جديدا  من عندي، فتقبح بهذا وكأنها تختص به وحيدي، وقيد مررنيا 
 ببعو هذي القور اليديمة الجديدة 

والملفت للنظر أ ن اعتمادي على التشبيه في التقوير كيان يرتكيز عليى أداة 
 التشييبيه  كييأن  فيطيييل الوقييوف عليهييا، ممييا يييؤدي إلييى رتابيية الن ميية المكييررة،
فتضعف بالتالي موسييى الشعر ويهتز بناؤي، وأمثلة ذليك كثييرة، ومنهيا ميا قاليه 

   (2) في وقف السيف

 كرررررأكا عليررررر  نررررراا  القرررررن مررررر كى 

 

 

 

 

 فلررررررررررروال مررررررررررراءو ا و ن ق ررررررررررر   ُلررررررررررر ابا  

 كررررأكا تررررلا   عررررن الرررررم  فيرررر      

 

 واك  كرررررررراك  ال  ض نررررررررهو برررررررر  ض ررررررررتابا

 كررررررررأكا الررررررررهاا ض  ت رررررررري ت  و  ررررررررهميال  

 

 يرررررررر و لرررررررر و " ررررررررابا  فمررررررررا ٍال  اليف 

 كررررررررأكا  وباب رررررررر  تررررررررادا صررررررررتول    

 

 حيررررررررضاوي اك  ضررررررررضبملو برررررررر   ار ابررررررررا   

وال نريد االستكثار، فديوانه يشهد على ذليك، حتيى إنيه فيي بعيو األحييان  
  إال أن ابن حمديف يبرع في تمثيل (2)يورد  كأن  أكثر من عشر مرات متتابعة

من قورة ألخرى ومن  جزئيات القورة، ويعرضها عرضا  متتابعا ، ينيلنا فيها
القييورة الكلييية علييى  مكييان إلييى مكييان  ومييع أن ذلييك يضيييع فييي بعييو األحيييان

اليارئ، وهذا ما كان يحقل أحيانا  البن حمديف إال أن قدرة الربط بين عناقر 
القييورة التييي وهبهييا الشيياعر كانييت تجمييع هييذي القييورة وتلييك العناقيير حيييث 

ر، وفيي قيول  ميارتينو مياريو  إن تقب في تلك اللوحة التي هيدف إليهيا الشياع
أشعار ابن حمديف لوحات ال يعتني فيها الرسام بتبديل المواضيع قدر ميا يعتنيي 

شييء مين التجيوز، حييا إن ابين حميديف يهيتم بقينعته كثييرا   (1)بإتيان قينعته 
وهييو يتنيييل فييي قييوري وموضييوعاته أيضييا ، إال أنهييم بحكييم قييوة الييربط الداخلييية 
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   (1)ر نفسه  الذي يريدي لها الشاعر، فلو أخذنا قولهتظل تتحدد في اإلطا

 مررررررره ا ع ملو صررررررر ا جويفارررررررةل لليفوا ررررررر  

 

 

 

 

 فررررإك  مل موسرررررامل  سررررا ٍمررررراك فحررررراال   

 ع مررررررملو ي رررررراةل ال ملررررررن للرررررراجه   

 

 و اوض رررررملو ت مووارررررال ال سررررر لا لضاكررررر   

 كأن رررررُو مل مقيفررررر  ليف سرررررئ بقضبرررررة     

 

 ا ا مل أين قلررررررررر   ال بررررررررر د  انتررررررررراال  

 جررررضن فرررروق  الررررت دة  ماىاررررا    برررر د    

 

ً  ميفرررر  نررررراا ل كررررلًّ تررررراال      فأصررررت

 في  م ررملو بهررا عرر  كررلِّ كررأ   وُلرر اة        

 

َ  اللمرررضر ال غررررير واجررر    وأن قرررملو كيفررر

الزميان، ويفتخير بنفسيه، وييذكر غربتيه، ويهجيو  ىفإننا نجيد الشياعر يتحيد 
فسييته بالد الم رب فالشاعر يتدرج في موضوعاته التي يريد أن يعبر بهيا عين ن

وأحواله، ولكن اليدرة اآلسرة تظل تجمعنا حول ال اية نفسها، فالشياعر يرييد أن 
يقور لنا قساوة الظروف من حوله، فتتيابع تليك القيور ولكنهيا تنبيع مين منبيع 

  فيييي ، واليييبالدة، واألفعييالوالشييموف، والحيييربالقييالدة، فاليييدرع، والقييبر، 
هيذي األلفياظ كلهيا تِسيي ر  ، وال تلين، ورضت، وال يذل، وأنيب، وفطمت،عجمت

لخدمة القورة التي أرادهيا الشياعر ابين حميديف حييث تيدل كلهيا عليى اليسياوة 
 والقعوبة، واليوة والشدة 

ومهما يكن من أمر فيد احتفى ابن حميديف بهيذا الفين فيي شيعري واسيتطاع 
 أن يمتعنا بتلك القورة الجميلة سواء أكانت مكتسبة أم مبتكرة 

ي ية ليطيّوق بهيا جييد الشيعر، وقدرتيه فابن حمديف يبحيث  لج عين القيورة الحف
على ذلك اليشك فيها وقد لّون في قوري فنييل المحسيوف إليى المعييول، وأكثير 
من جزئيات القورة معتميدا  عليى التشيبيه، وتنييل بيين وظيائف الحيواف، ف ي ير 

   (2)كما ييول (2)وبد ل، فأسمع النظر، وأرى السمع

 موق ُلررررررةل س ررررررض ن كررررررأك  ُلرررررر و ال أي  ن رررررر  

 

 

 

 

 بهررررا اليرررروا أتخاصررررال متررررضًّ برررر  غررررها 

   :(4)و ول  

 و ص ررر  ملو يسررريف و  للسارررالئ ف وررر   بررر      

 

 

 

 

 

 كرررررأكا للسارررررم ر فيررررر  اىسرررررُة الت رررررضر  

اال أك ملو ال وا مل مك  ختلو أييانال مر  ملرو انتالتراا انم وجرة و"اصرة       

 ما سقابليفا ميفها ال انهل.
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 مكانة ابن حمديس:

تفاق يكون تاما بين النيياد واألدبياء عليى أن ابين حميديف مين كبيار يكاد اال
شعراء العربية حتى أنهم أثنوا على أخيذي فهيو  حسين األخيذ، قيوي األسير، جييد 

ٌم لبناء ققيدته، ألفاظه جزلة، وقياغته قويية، اسيتطاع بميا ليه مين سبكال كف ، ِمحج
عظيم األغيراو، قوة الشاعرية أن يشمل شعري، شتى المظياهر، وأن يسيت رق م

حتى تميز شعري بالشمولية فمين  يطليع عليى شيعري ويحياول أن يييف منيه عليى 
بيل إن هيذي الشيمولية ميزتيه  (1)أطوار حياته المختلفة، سيجد فيه ألوانيا متنوعية 

من غيري وجعلته  من أكبر شعراء العيرب وأفضيلهم ألن لشيعري قيب ة خاقية 
القيب ة هيي محاولية الخيروج مين ليست معروفة كثيرا  في الشعر العربي، تليك 

الوجدانيات التي هي أكبر مظاهر الشعر العربي إلى الكالم عما يجول بالنفوف، 
ال من جهة الخيال وما به من الجمال ال غييري، بيل مين جهية التفكيير أيضيا  وميا 
يمر بنفف اإلنسان وما يشعر ويحف من حوادث الحياة وأشكالها وما يعتريه من 

كراهية للوجود أحيانا  وميل إليى البيياء تيارة، وذليك بعيرو حيرة وشك وييين و
قور الحوادث المؤلمة التي تزهيد فيي اليدنيا وتنفير اإلنسيان مين رؤيتهيا  وتليك 

وإليى جانيب تميييزي بهيذي القييفات  (2)بوقيف أوقيات األنييف ولحظيات السييرور 
 التي أهلته ألن يكون الشاعر المعدود ال في قيلية واألندلف والم رب فحسيب،
بييل فييي األدب العربييي عاميية، فهييو قييد أتييى بكييل معنييى مطييرب، وتشييبيه أنيييق، 

 وقنعة متينة 

أمييا مييا يؤخييذ عليييه فهييو التيليدييية التييي تقييل فييي بعييو األحيييان إلييى حييد 
اإلتباع الحرفي، واهتمامه بالبديع إلى درجة قد تقل إلى الحشو، وميا عيدا ذليك 

 فال يختلف اثنان على براعته وقوة عارضته 

يظل السؤال الحائر يتيردد بيين الشيفاي وفيي الخيواطر عين شيعر ابين ًا أخري

؟ ئات األدب العربي، فهيل شيعري قييليحمديف، ونسبته ومكانه القحيح في بي
 ؟أم م ربي أم أندلسي؟

يتفق الجميع على نسبة ابن حمديف إلى وطنه قيلية، ولكنهم يختلفون فيي 
ندلسيي، واليبعو اآلخير تقنيف شعري، فمنهم من يضعه في مقينف الشيعر األ

يدرجه في مقنف الشعر الم ربيي، وبهيذا يكونيون قيد أنكيروا نسيبة الوليد ألميه 
 الحيييية 

ومع اعترافنا بأثر البيئات اليثالث فيي شيعري، التيي جعلناهيا مين الميؤثرات 
التييي تركييت بقييمات واضييحة علييى شييعري إال أننييا ال نسييتطيع أن نضييعه فييي 

لو قمنا بنفي القفة القييلية عين شيعر  مقنف غير مقنف الشعر القيلي، إذ
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ابن حمديف كما يرى بعو النياد واألدباء لحق لنا أن نيف وقفية طويلية نراجيع 
فيهييا معظييم مييا كتييب وألّييف  فنحييذف ميين شييعراء العييراق ميين وفييد علييى مقيير، 
ونحذف من شعراء كل قطر من أقاموا في ال ربة، والقتطعنا ثالثة أرباع األدب 

 أدباء فلسطين عاشوا خارج وطنهم  الفلسطيني إذ أن جل

لييذا فميين الحييق والقييواب أن يوضييع ابيين قيييلية فييي مكانييه القييحيح فييي 
سرقوسيية، حيييث رضييع لبانهييا وتربييى علييى حبهييا، ودافييع عنهييا دفيياع األبطييال، 

 فعاشت في قلبه نبضات حب ووفاء وفي شعري الشوق واألمل المنشود 
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 الفصل الخامس

 أبو احلسن البلنوبي
 

نِوبة بتشديد الالم وفتحه، وضم النون، وسيكون اليواء وبياء موحيدة، بلييدة بل  
، وهييو شيياعر (1)بجزيييرة قيييلية، ينسييب إليهييا أبييو الحسيين علييي بيين عبييدالرحمن

قييلي هياجر ميين وطنيه، ك يييري مين شييعراء الجزييرة الييذين اضيطروا كييارهين 
 لم ادرتها عندما بدأ تستلم للفاتحين النورمان 

تخذ من اإلسكندرية دار إقامة له حيث عمل فيي تيدريف انتيل إلى مقر وا
العروو والل ة، وهيو يعيرف بالشيي  العروضيي الشيتهاري بيه، وتدريسيه إيياي، 
وعنييه ييييول اليفطييي   علييي بيين عبييدالرحمن القيييلي النحييوي العروضييي نزيييل 
اإلسكندرية، عالم بعلميي النحيو والعيروو، قييم بهميا، بلييغ فيهميا، مشيارك فيي 

اع األدبييية، متقييدر إلفييادة هييذا النييوع ولييه شييعر  وكثيييرا  مييا تيرنييه جميييع األنييو
المقادر األدبية بأخييه عبيدالعزيز بين عبيدالرحمن األنقياري الشياعر الكاتيب، 
وهذا يدلنا على أنه من عائلية شياعرة ومتدينية أيضيا ، فواليدي كيان رجيال  قيالحا  

ر البلنوبي أيضا  بين   وقد اشته(2)ختم اليرآن ألف خاتمة ومائتين وحج غير مرة
الناف بإجادة الخط، فالسلفي ييول عنه   أبو الحسن هيذا مين كتياب الث ير، ومين 
أعرف النياف بأثميان الكتيب وقيد اشيتريت منيه كثييرا ، وعلييت عنيه فواييد أدبيية 

فهو إليى جانيب اشيت اله بالتيدريف، كيان خطاطيا، والظياهر أنيه كيان  (2)وحكايا 
لسيلفي  شيارك البيئية المقيرية حياتهيا، بعيد أن وراقا كما ييدل عليى ذليك نيص ا

غييادر بلييدي قيييلية التييي نشييأ فيهييا وبهييا تليييى علومييه، فييرددت أشييعاري حوادثهييا 
وأحوالها ومدح حكامها ورجالها، فكان القيوت القييلي فيي الشيرق اليذي تيأثر 
بيئته الجديدة إلى درجة كادت تنسيه معها بيئته األولى، ومع أنه أقام بمقر بيية 

ي، فيييد ظييل شييعري مطبوعييا  بطييابع القيييليين، فييالروح القيييلية، تلمييح فييي عميير
شعري، على الرغم من أن الشعر الموجود بين أيدينا ال يتضمن أي  إشارة لوطنه 
كجر  وطنه وحنينه إليه ليم ييأت  وما تعرو له، فهل تنكر البلنوبي لوطنه؟ أم أن ذف

ليك ضياع فيميا ضياع مين ؟ أكبر الظن أن ذا الجزء الذي وقل من شعريفي هذ
شييعري  ولعييدم وجييود شيييء ميين أشييعاري يشييير إلييى قيييلية، ومشيياركته البيئيية 
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مطعنيا  علييه، مين  (1)المقرية بوقفها وميدح رجالهيا، اعتبير فيي نظير اليبعو
حيث إمكان نسبة شعري إلى قييلية، وبالتيالي إخراجيه مين نطياق دراسية األدب 

كة الشييعر القيييلي للبيئييات العربييي فييي قيييلية، ومييع ذلييك فييإني أرى أن مشييار
األخييرى ال تخرجييه عيين نسييبته بييل هييي تثبتييه وتأهلييه ألن ييييف معهييا علييى قييدم 
المساواة، ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية دراسة أبي الحسن البلنيوبي ضيمن 
األدب القيييلي، كواحييد ميين أعالمهييا اسييتطاع أن يثبييت وجييودي كشيياعر، ال فييي 

 موج بالشعراء في ذلك الوقت وطنه فحسب، بل في مقر التي كانت ت
 

 شعره:

يِعدُّ أبو الحسن البلنوبي الوحييد بعيد ابين حميديف مين شيعراء قييلية اليذي 
يقلنا جزء من ديوانه، وهذا الجزء ييع في إحدى عشرة ورقية ضيمن مخطيوط 

( وتوجيد منيه قيورة ميكيروفيلم 169محفوظ في مكتبة اإلسكولاير تحيت رقيم )
بعنييوان شييعر  999لييدول العربييية تحييت رقييم فييي معهييد المخطوطييات بجامعيية ا

القيلي  وتتضمن هذي المجموعة من شعر البلنوبي ما مجموعة ميائتين وأربعية 
وقييد أورد لييه قيياحب الخريييدة عييدة ميطوعييات تتجيياوز المائيية  (2)وثالثييين بيتييا

إلى جانب بعيو الميطعيات القي يرة المكيررة فيي بعيو  وعشرة أبيات بيليل،
 المقادر 

ري ال يخييرج عيين سييمت الشييعر القيييلي، حيييث يت ييزل وهييو فييي كييل شييع
بالجواري وال لمان، ويحتفل بمجالف األنف واللهو، ويقف الراققات ويهاجم 
الم نين، وإلى جانب ذلك يتمييز بالرقية والعذوبية فيي أشيعاري ال زليية  ونجيد ليه 
أيضا  شعر المدح الذي ضمنه بعو األخبار والحوادث التاريخية وله مراسالت 

 رائية بجانب تلك األشعار التي يستعرو فيها ثيافته الل وية  غزلية

 

 أغراضه الشعروة:

لعييل أكثيير غييرو دار عليييه شييعري هييو ال ييزل فييإذا لييم يكيين غرضييه فييي  -1
اليقيدة فإنه يتوسل إليى غرضيه األقيلي بيه، فيال زل هيو شي له الشياغل 
حيث استطاع بيدرته في اختيار األلفاظ واألوزان وتمكنه مين تقيوير ميا 
يلم به من الوجد وألم الجيوى أن يمثيل  أجميل ميا فيي ال يزل القييلي مين 

، والسييهد لبعييد الحبيييب، والتوجييع ميين الحييب، الشييكوى  فيييحيييث الرقيية 
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ولعل اهتمامه بالعروو وتدريسه لهذي المادة كان  (1)والخوف من هجري 
سببا  في تلك األوزان السهلة الخفيفية التيي تظهير رقية المت يزل فيي وشيي  

خفيف، وتوجهه نحو ذلك اللون من النظم جعله يقيف قوافييه بأنهيا عذب 
  (2)خفيفة األرواح كما في قوله

ٍوا ررررررض     ِلرررررراك  مثررررررلر الكواكرررررر  

 

 

 

 

 و رررررررررررررررررررررواى  " ي رررررررررررررررررررررة  األاوالر

وقد تقل به هذي الرقة إلى حد يكون فيه ذكر مين يحيب فيي سياعة الكيرب  
   (2)ونلمف ذلك من قوله هو الفرج بعينه

  او ال ليلرررى وكضبتررر  سرررا مررر   ا ا عررر

 

 

 

 

 برررررر ك ضر   ت ررررررم ُلت   ارررررراعةي ال ررررررض ر   

 ال م َّرررررضل  موه   ررررررِ للرررررروق ستل هرررررا  

 

 فالررررروقو لرررري  ِررررأموك  علررررى انيه ررررجر 

وهذا النوع يكثر في شعري بعذوبة مستساغة وسالسة وحسن تعبيير تقيلح  
  (1)ألن ت نى كما في قوله

 اررررررر ا ا رررررررهودو واررررررر   احلرررررررهقو 

 

 

 

 

  ررررررررررر اد    س ث ررررررررررر و فليررررررررررره كو مررررررررررر  ب 

 ع يف  ررررررررروا علرررررررررئ  بلررررررررروم هره  ٍميفرررررررررال   

 

 لررررو جوضاعرررروا كررررأ   اهلررررون ت ررررض وا   

 مررررررررا احلرررررررر  اال م س ررررررررُلوأل "   ررررررررضو  

 

ٍ ل ررررررررر و    ع س رررررررررضو اليفا ررررررررراة  وم رررررررررو      

 :(9)وم  ا ي  تلض   ول  

  مرررررررررررررررررض يييرررررررررررررررررملو بقيض بررررررررررررررررر  

 

 

 

 

 وييرررررررررررررررررراة مثلررررررررررررررررررئ مومورررررررررررررررررر   

 أبكرررررررررررا و تررررررررررركواا  ال ررررررررررريفى   

 

 ال كيفرررررررررررررملو يرررررررررررررن  تررررررررررررركومو  

 ه  جضيرررررررررررررررملو فررررررررررررررر اد   ُفُلُقررررررررررررررر 

 

 بلتاب ررررررررررررررررررررررررررررررر  وأارررررررررررررررررررررررررررررررومو 

 يترررررررررررررررى ا ا ليرررررررررررررررلو الرررررررررررررررهاجى  

 

 عرررررررررررررررررر  مررررررررررررررررررهااُو فومورررررررررررررررررر  

 ا ص رررررررررل ملو مررررررررر  ف رررررررررلر اللمرررررررررا    

 

 مرررررررررررررررررررة ماج ررررررررررررررررررر  ف لوموررررررررررررررررررر  

 ونسرررررررررر  ملو مرررررررررر  يولررررررررررلر الت رررررررررروا 

 

 لرررررررررررررررررئ يلأرررررررررررررررررةل فكسرررررررررررررررررومو   

                                                  

أن هذا المجموع  119ذكر الدكتور فوزي عيسى في كتابه الشعر العربي في قيلية ص (1)
 يتضمن مائتين وستة وعشرين بيتا  والقواب ما ذكرناي  
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 وكتترررررررررملو وت ررررررررري ال "   رررررررررملو فرررررررررأ  

 

 ل  يضوف رررررررررررررررررررررررررر  فمحومورررررررررررررررررررررررررر 

 والكررررررررررررأ  ميفهرررررررررررر و اويهررررررررررررا   

 

 واللررررررررررررررررودو خي  ررررررررررررررررملو صررررررررررررررررومو 

 ها م ررررررررررررررضولو السررررررررررررررضاواليفرررررررررررررر 

 

 دقر بررررررررررررررررررررررررراللتري يررررررررررررررررررررررررررومو  

َ ق       واأسررررررررررملو مرررررررررراء  الررررررررررواد  مرررررررررر

 

 ثوب ررررررررررررررررررررررررررررررررر  فضفوموررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 والتررررررررررررررررهاو سررررررررررررررررض تو  ولررررررررررررررررو   

 

 ال غريمرررررررررررررررررررررررررررئ ُله ع و موررررررررررررررررررررررررررر  

 ٍ مررررررررررر   صررررررررررر ا لرررررررررررئ عيروررررررررررر     

 

 ف ضبتورررررررررررررررررررررررررررررر  وهلومورررررررررررررررررررررررررررررر 

، وسالسية أسيلوبه، وعذوبية موسييياي، في هذي األبيات تتجليى رقية ألفاظيهو 
، والميييل الظلييل، بيل هيي ه هيي المنهيل العيذبميرأة بالنسيبة ليوخفة روحه، وال

   (1)الجنّة التي ينتهي إليها وينعم بها كما ييول

 ارررررررل ال اضرررررررراب و  نقلررررررررةأل لتليررررررررلر 

 

 

 

 

 ُأو  ال جيفابررررررررررررو و  ررررررررررررةأل نقيررررررررررررلر   

 سررررررا جيف ررررررةل ُأل ررررررف  اليفلارررررريهو ه  ُلهررررررا    

 

 كيررررف  السررررتيلو اليررررو البرررر ر اررررتيلر   

 متتررررررهد  اللرررررر اا  س س ررررررتوض في ررررررها   

 

ً  وعرررررررر ولر  بتيفان رررررررر    مرررررررر  كاترررررررر

، واألليييم والتوجيييع، ر ال زليييي اليييذي يمثيييل الوجيييد المبيييرحأميييا ذليييك الشيييع 
، منهيا قوليه وقيد سيئل إجيازة فتمثله ميطعات كثيرة من شعري والشكوى والبكاء،

   (2)البيت األخير

 مولرررررروا وأاررررررضالو الررررررهمو  م رررررريلو 

 

 

 

 

 

 وليلرررررررئ  وسرررررررل  بررررررراهليموا عرررررررضسلو  

 موه  رررِ ونرررا اارررتقلوا أا رررُله  الو ج رررهو   

 

 اىل عَمرررررررراا مررررررررا هلرررررررر ا نوهررررررررواو   

 مو َّررررهو نرررررياكو ا ررررون بررررن  أض ررررليلئ    

 

 ا ا الل  مرررررر  ب ررررررض قر اللررررررراء ومرررررريلو

 ومل م ت رررررر   لررررررئ اال ج رررررروك   ضحيررررررةأل   

 

 وعظررررره  برررررضا و الرررررروقو فهرررررو م هررررريلو

)تررررر انئ مترررررانئ احلرررررئ وانررررررقمل  

 الل ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 

 وصررررال  غررررضالو الت رررري  ر أنررررمل  مررررضسلو( 

حبه تعلو تلك التباريح التي عانى منها كثير وجميل،  ومعاناة الشاعر في 
  (2)كما في قوله

                                                 

   9،  7شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (1)
   12ص 1  العماد األقفهاني مالخريدة قسم شعراء الم رب (2)
   6شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (2)
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 علقرتوهه   (1)بئ مر   ارون األنر ر الر س     

 

 

 

 

 مرررررررامل س كيررررررر   بكثيِّرررررررض  و يرررررررلر    

 أمرررا السرررقااو فلررري و غرررري صرررهود ا ه     

 

 وانررررررررواو ا   اورررررررره    نرررررررروا بضييررررررررلر  

تعيذب مؤكيدة وتكثر وقفات الشاعر ال زلية التي تعبر عن ألم الجوى برقية  
قييدرة الشيياعر علييى تقييوير عواطفييه، سييواء أكييان هييذا الشييعر يقييور تجربيية 

  (2)شعورية حييية أو أنه يتكلم في فضاء

وألبي الحسن إلى جانب هيذي الرقية والعذوبية جيرأة، فهيو ييرى أن المحيب 
الجسييور هييو ميين يشييفي غلتييه ميين حبيبييه ألن نيييل المبت ييى ميين الحبيييب عاقبتييه 

  (2)ما ييولالسعادة ال الندم ك

 كيرررررررررف أعترررررررررهًّ بليقيرررررررررا اررررررررراجض

 

 

 

 

  تُلمررررررررا يرررررررراول  وصررررررررلئ ص ررررررررض ما   

 ع رررررررر  مرررررررر  ا ررررررررُقه  ال  ض ف رررررررر    

 

 سررررررروا و السرررررررقه وسرررررررر ئ السرررررررقما

 لررررررو  ااررررررضاو علررررررى ال تررررررو  برررررر   

 

 مل ُأعورررررررررره  أ ررررررررررض  ارررررررررر  ن ررررررررررهم ا

 أا تررررررررررئ  ضررررررررررضانئ ُلررررررررررو  أنرررررررررر  

 

 كيفرررررملو ال احلرررررلِّ  ض رررررمل احُلض مرررررا   

 أنررررررا عيفررررررها  مرررررر  ت رررررر ى غيلَّت رررررر     

 

 مررررررر  يتيررررررر   مسرررررررله  مرررررررا ُأث م رررررررا    

وهو كذلك يتعرو ك يري من شعراء قيلية للطييف فهيو يناجييه ويتعطفيه  
  (1)في زيارة فييول

 أمل سررررررررررأك  لل أاي ررررررررررف  أك سل  ررررررررررا  

 

 

 

 

 وُأك  س رررررررررضق  اهلرررررررررا ه  انيررررررررره  ن  رررررررررا  

 ج رررررا بلرررررهما كررررراك  لرررررئ واصررررر ل    

 

 و"لأرررررررررررف  عيفرررررررررررها مرررررررررررا "لأ رررررررررررا 

 أمرررررررررا مل  ُ ررررررررر   علرررررررررى "اضررررررررر     

 

 سيفاجيررررررررررررُو موس ررررررررررررت ل    ا ُلررررررررررررهسُو 

 :(9)ول  ال ال يف أس ال 

اررررضن  يررررفو مرررر  أا ررررون ُفه ررررل  اوررررو  

 موسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلها

 

 

 

 

ٍر م و عرررررررها     فأ لألتررررررر و عيف ررررررر و بإجنرررررررا

 أمل  ب يفرررررا و ا يفرررررال و ررررره غلررررر   الرررررهونا    

 

 بأا رررحوه مررر  صرررت  احليفررراد  أارررود     

 
                                                 

   في الديوان  الذي  والقواب ما ذكرنا (1)
   221انظر العرب في قيلية ص (2)
   19ص 1  العماد األقفهاني مخريدة قسم شعراء الم رب واألندلفال (2)
   12نفف المقدر ص (1)
 (  1شعر القيلى )الجزء من ديوان البلنوبي ورقة  (9)



 222 

 فقلررررملو لرررر  والليررررلو سيف ررررالو مضيتررررال    

 

 وأارررررر ل وارررررره ل بال ررررررتاالر ا رررررره د  

 ا ل ع  يرررر   اعت  ررررئ فررررانثيفى وجرررر 

 

 مرررررررررث   غ ررررررررر ر التانرررررررررة انترررررررررأواد    

 ن ُظم ررررملو عليررررر   عقرررره  ُلرررررث ه  مو ي  ررررر ل   

 

 بول   ليررررررر  د م ررررررر   مررررررر  مورررررررواا  ومو  رررررررض د   

وإذا كييان ال ييزل بالمييذكر ميين أغييراو الشييعر فييي ذلييك العقيير، وإذا كييان  
أن يكيون ألبيي القيليون قد أولعوا غراما بهذا اللون المياجن مين ال يزل، فالبيد 

الحسن مساهمة ولو متواضعة، وعلى الرغم من ذلك فيد جياءت مين ذليك الليون 
،  كيولييه فييي أحييد إلييى حييد اإلعييالن والمجيياهرة العابييث الجييريء، الييذي يقييل

  (1)السياة

 وارررررراق  كمثررررررلر التررررررَالر الضبيرررررر   

 

 

 

 

 ب ررررررررير اللأحررررررراه  ب   ررررررري ه  القلرررررررول  

 ج س رررررررررررررررض او عليررررررررررررررر   فقت ل توررررررررررررررر و 

 

 عيررررررررررروكر الض  يررررررررررر    رررررررررررااضةل ال

 فلماررررررررا موا ررررررررها كررررررررف  الكررررررررضن 

 

 وأارررررها و لرررررئ اررررركضو  م ررررر    ضسررررر     

 م ل   ل رررررررررملو  ن ترررررررررال ب تكرررررررررئ بررررررررر    

 

ًر الررررررررر انول    ولكيف ررررررررر  مررررررررر  ملررررررررري

ومع ذلك فهو ال يؤكد على ال لمان، ك يري من الشعراء بل هو يحيب اللهيو  
  (2)ويسعى إليه، سواء أكان الذي يلهو به غالما  أم فتاة كما في قوله

 بتورررررررررر ا  مثررررررررررلر ال ترررررررررراة  غضسررررررررررض  

 

 

 

 

 أو فتررررررررررررراة  مثرررررررررررررلر التررررررررررررر ار ا دالر 

وال ييزل يشيي له عيين الخمييرة،  والخمييرة عنييدي وسيييلة تيربييه مميين يهييوى  
ويحب، وإن أثر من يحب له من اليوة في نفسه أضعاف فعل الخمرة، وفي ذليك 

  (2)ييول

 أنرررررا صرررررال  مررررر   رررررضة  غي رررررض  أنارررررئ

 

 

 

 

 تيرررررر   ب ررررررالرلسررررررملو مرررررر  " م ررررررضر موق ُل

 :(1)واو س ِّضل ب لو فكل   بالتَال سللو ايام  بالضال كما سقول 

 لسررررررملو بررررررالضالر موسررررررتهامال ولك رررررر  

 

 

 

 

 بترررررررررررَال  ارررررررررررلى الرررررررررررئ  برررررررررررضالر   

وإذا قب ل  الكأف  عند رشف الخمر منها، فهو ييبله على حد التشبيه لخدّف مين  

                                                 

   9ص 1  العماد األقفهاني مالخريدة قسم شعراء الم رب (1)
   2البلنوبي( ورقة شعر القيلي )الجزء من ديوان  (2)
   2نفف المقدر ورقة  (2)
    2نفف المقدر ورقة (1)
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   (1)يهوى، كما في قوله

علرررى  ُ ت لرررملو "ررره  الكرررأ  حممررروالل  

 الترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 

 

 

 ررررررررررتي  أو  ض رررررررررض بال مررررررررر  التأوسرررررررررلر  

 وس كه ا ا انليفى مضةل أ"ضن: 

 أ  تارررلو "ررره  الكرررأ ر مررر كاا  "ررره      

 

 

 

 

 (2)و لرررررر  ااررررررنو  عيفرررررره  او انيررررررو دد  

فهو ال يِي بّفِل الكأف حيين االرتشياف إال حيامال  ذليك عليى التشيبيه، فيالخمرة  
شيعراء ى اللياء، وهذا ما يميزي مين عندي ما هي إال قدى لحبه وهي الطريق إل

، وأطنبوا في مدحها ، ووقفوا مجالسهاوسعوا إليها، قيلية الذين كلفوا بالخمرة
وذكر أثرها ودبيبها  وقد شارك أبيو الحسين البلنيوبي فيي مجيالف اللهيو وال نياء 

أقحاب األقوات الجشة، ووقف الراققات وقيفا بيديعا  وقيد  (2)فذم الم نين
 وقييرأت فييي مجمييوع شييعر نظمييا حييرا  يفييوق ياقوتييا   (1)ميياد بيولييهأثنييى عليييه الع

 ودرا  منسوبا  إلى أبي الحسن ابن أبي البشر مشتمال  من المعاني على ال رر  

وإذا كييان ال ييزل يمثييل اليسييط األكبيير فييي شييعر أبييي الحسيين فييإن للمييديح  -2
موضعا  مهما  في شعري، فهو يمدح رجال الدولة العبيدية ويركز في مدحه 
على قفات بعينها، فالجود والبذل أهم ما ييرى فيي ممدوحيه، فمين شيعري 
يمدح الييازوري وزيير العبييدي قياحب مقير فيجميع فيي أول قوليه بيين 

  (9)الندى والشجاعة

 ميييفرررررُو أنرررررهن اللااضرررررن ارررررحابا  

 

 

 

 

َومرررررُو أم رررررى ال ررررراابن  بابرررررا    وي

فيفضيله  وبعد أن يمضي في مدحه واقفا  شجاعته وقوته، يعيود ليذكر نيداي 
على الميزن، وأميا تليك األزميات التيي تحييط بالنياف فالمنييذ لهيم منهيا هيو نيداي، 

  (6)كيوله

 سقولرررروك  اك  انررررَك  حيكيررررُو صرررروبو 

 

 

 

 

  املررررررةل اررررررا ُ رررررره  ت ررررررهره ا  وغابررررررا

 وكررررره أٍمرررررة  عررررره  ال سرررررُة ب اورررررها    

 

 فه ررررل  نررررال  فيهررررا عرررر  نررررهاُو ميفابررررا    

ال فييي مدائحيه المتعيددة إنميا يييدل وهيو فيي تركييزي علييى ذكير الجيود والنيو 
على أن الشاعر يسير على منوال غيري من الشيعراء المتكسيبين، اليذين يرجيون 

                                                 

   6نفف المقدر ورقة  (1)
   9نفف المقدر ورقة  (2)
   12ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب   العماد األقفهاني م (2)
   6نفف المقدر ص (1)
   121ص 1عنوان األريب   محمد النيفر ج (9)
   129نفف المقدر ص (6)
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نييوال ممييدوحيهم كمييا ييييول هييو نفسييه فييي مييدح آل المييوقفي فييي ققيييدة يبييدؤها 
   (1)بال زل ومطلعها

 ا رررررل  علرررررى  ا تررررريتة  م ررررر   جيفرررررالر    

 

 

 

 

 ال متادسررررررررررر   " ررررررررررروةل ال انرررررررررررضالر 

 انهل:وميفها ال  

َ موه مررهن الركررر    سررا برر  انررو  ئ جورر

 

 

 

 

 ررررررررررررض وفيرررررررررررثاه  "ررررررررررروا ض  انيرررررررررررهاألر 

 بيف ررررررررو     لو ررررررررة  مرررررررر  ملررررررررال     

 

 وأكررررررررف   لو ررررررررة  مرررررررر  مسررررررررالر  

 كرررررررل برررررررها ملرررررررتج  ا رررررررهو ميفررررررر    

 

َ ن رررررر  وضرررررروء صررررررتالر     عرررررر  ييررررررا م

 ُكت ررر   ا رررودو ال انكرررااا م ررريفكيه     

 

 ص ررررحو ال مررررا هلررررا مررررهن الرررره ا ضر مررررالر   

ً  الر رررررررل ضوبأسرررررررادا مو   ح ماررررررره  أصرررررررت

 

 " ررررررررررررررري  االمثرررررررررررررراكر واألابررررررررررررررالر

ًو خي رررررضو ٍاررررروال    كررررراد  فيررررر  انرررررهس

 

 بررررررن عررررررضا  ْررررررى ومررررررال متررررررالر  

 وثيفررررررررررررراء  نظمتوررررررررررررر  ال ملاليرررررررررررررر   

 

 رررررررر  كرررررررثري احل رررررررولر واألوضرررررررالر  

ٍوا ررررررض      ِلرررررراك  مثررررررل الكواكرررررر  

 

 و رررررررررررررررررررررواى  " ي رررررررررررررررررررررة  االاوالر

 اررررررو ج ررررررهًّ اآدال ج ررررررَلو انسرررررراعئ 

 

 للررررررررررررى واوال ال غررررررررررررهوت مرررررررررررر  ال 

 ا رررررررررتةأل مررررررررر  ترررررررررهامة  وو ررررررررراا   

 

 ا  ررررررررةي مرررررررر  فكااررررررررة ومررررررررَال   

أكثر أشعاري التيي قيليت فيي  وهو يقرح بتكسبه، ونيل عطاء الممدوح في 
  (2)، فنجدي ييولالمدح

ٍرل ررررررررملو أيب رررررررره و ال حماا رررررررريف       مررررررررا 

 

 

 

 

  رررررررروالل وسترررررررره و ال اليف ررررررررهن ف ل رررررررر    

 :(2)وم   ول  ال انهل 

ًّ انيل ررررررو  لل    مول ررررررو  ااسررررررةل أ رررررراا  ملرررررر

 

 

 

 

ِوه تررهوا       بهررا سهتررها مرر  كرراك لرري   

 ا ا  لررررمل سومررررال  رررره ميفاا ررررمل  صرررريفيلةأل 

 

 لررررررر  وأسررررررراد   رررررررةأل عررررررراد ستترررررررها    

 واك  لملو  ه أوفرى علرى األمر  سوومر      

 

 أمررى بالرر ا سرروال علررى اليرروا ال الت رره     

 
                                                 

   2شعر القيلي )الجزء في ديوان البلنوبي( ورقة  (1)
   9شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (2)
   9،  6نفف المقدر ورقة  (2)
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 م رروا   يرر و ال  ل ررلر عرر   يرر   مولرره    

 

  ررا و و يرر و ال ررض  عرر   يرر   حمترره       

  مرررر  و ت ررررو  ال  ررررضاقر صررررتابةألعررررضم    

 

 ع ررره م ملو اصررر تااا عيفرررهاا وم   لأرررها   

 فر  اكتحلررمل  برالت م لر عرري  فررإن    

 

 أفررررررااقو بررررررها  الررررررتهر يررررررف  بأا ررررررل ه   

 فتررًى  لتورر  أم ررى مرر  السرريف  جررضأةل    

 

 واايوترررر  أنررررهن مرررر  اللررررااار اليفررررها 

ِّ الهولة   :(1)وسقول ال مهل ع

ِّ الهولرررررة  القمرررررضر الررررر   افويررررر ِّ عررررر

 

 

 

 

 أمسرررررررررى بتررررررررررير موافررررررررر   وعرررررررررهسلر

 ألعا تيف رررررررررررو  بالسًّرررررررررررهاد  وعررررررررررر ة   

 

  كرررررررئ غرررررررَااُة اررررررريت   انتررررررر ولر

 م رررررررر   بررررررررااق متررررررررأل   أو عررررررررااا    

 

 متررررررررررررهفأ   أو  صررررررررررررااا  م ررررررررررررقولر

 لرررررري   انقلرررررره بال لرررررراكر وبرررررراللأهى    

 

 ال ملتقررررررررررررى سومي همررررررررررررال بتخيررررررررررررلر

 متتسرررررررره   لرررررررر و اليررررررررهس  ر ملررررررررواد    

 

 جَسرررررررررلر ال  ا و ا اع ررررررررراء  كرررررررررلِّ 

 بررررررررماسل  لررررررروال ان يرررررررة "لتهرررررررا    

 

 مسررررررررضو ةل مرررررررر   ررررررررأل  و ررررررررول 

 نثررررررض ونظرررررره كالق  رررررره  ف ِّررررررلمل   

 

 ميفهررررررا الررررررآلىلءو أيسرررررر  الت  رررررريل   

 اىل أك سقول في : 

 واررررررلى فأم ررررررل يااررررررهو  حلا ررررررةل   

 

 

 

 

 ال مورررررررررررره ا وي اللليرررررررررررراءو بالتأميررررررررررررلر 

 ب ُ رررل  ا ا ا"رررريف احلسررراا  م ررراسض ا     

 

  ررررقولراررررااو اللررررهن عرررر  صرررر حة  ان 

 ستررهو فتكسررفو ميفرر  أ مررااو الررهاجى     

 

 " ررررر ل ومررررر عضو ميفررررر  أا رررررهو التيرررررلر   

 اُ ل رررررررر و مرررررررر  حلظام رررررررر   واتام رررررررر   

 

 وهتام ررررررررر   تلرررررررررى بكرررررررررلِّ ارررررررررتيلر 

ولن نتوقف عند شعر الميدح أكثير مين ذليك، فكيل ميا هيو موجيود فيي ميدح  
رجيييال الدولييية الفاطميييية فيييي مقييير ومييينهم  الييييازوري، وآل الميييوفيي وشيييمف 

سياء وغيييرهم، وال نجييد إشيارة أو التفاتيية لرجييال قييلية، فهييل خروجييه فييي الرؤ
زمن الفتنة جعله يربأ بنفسه عين ذكير هيؤالء الطيامعين اليذين أضياعوا اليوطن، 

؟ ذا كيان كيذلك فلمياذا ال ييذكر وطنيه؟ وإيستحيوا لذلك أن يذكرهم فيي شيعري فلم
ي نجييدي فييي رثائييه ألييم تسييعفه تلييك الرقيية فييي ال ييزل، وذلييك اإلحسيياف بالفيييد الييذ

                                                 

 نفف المقدر   (1)
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الخطييرات القييادرة عيين إحساسييه بالمتعيية أو األلييم،  ؟ هييذينييينبلفتييه ح (1)ألمييه
بالحب أو الحزن، باللياء والفراق، وتلك اليدرة على القياغة في المدح والثناء، 
تشعرنا بأن الشاعر ال يمكن أن يكون قد نسي وطنه، بل تعطينا الحق في الييول 

لقييلي، بإهماليه تيم ضيياعه قيد أقياب شيعر أبيي بأن الظليم اليذي لحيق األدب ا
 الحسن البلنوبي 

لعيييل طرييييية أبيييي الحسييين فيييي التعبيييير عييين غراميييه  البلنيييوبي والطبيعييية  -2
بالطبيعيية تلييك التييي يلييتيط مييا أمامييه دون تأمييل أو كبييير عنيياء، ترجييع إلييى 
حياتييه التييي أمضيياها بعيييدا  عيين الطبيعيية بييين الكتييب والكتاتيييب، فهييو عنييد 

ل ما أمامه من ثمار وأزهار ويمزجها في غرضه، ومع أنه الوقف يتناو
، نثري بيين ثناييا أغراضيه في شعري وإنمالم يفرد غرضا  لوقف الطبيعة 

، والثمار واألنهار فيي الميدح، إال أنيه اسيتطاع أن فظهر األريج في ال زل
يكسييو أوقييافه تلييك الحلييل الموشيياة ميين زهيير الطبيعيية ونباتهييا، فهييو حييين 

 ييدم وقفا  لها على طريية التشبيه، بيل هيو ييرى فيهيا يقف من يحب ال
  (2)الشييق والنرجف نفسه كما في قوله

َ ا رررررملو  رررررضال   ومترررررى مرررررا نظرررررضاو ن 

 

 

 

 

 ال تررررررررررررقي   ونررررررررررررضج   وأ ررررررررررررالر  

 وائ الضوضة الِ ستيفَ  فيها: 

َا   ال ا و ضرررررررررررة   وكرررررررررررأنا  متيفررررررررررر

 

 

 

 

 (3)حم وفررررررررررررة  بأارررررررررررريف ة  ونو ررررررررررررولر

أااد التلتري ع  الركون والتكاء فإن  ال جيره اال  وا ا ما تكا أمل احل  و 

 :(4)ال تيلة سيفهل ميفها صوا  ملو

 كرررأك  أج رررراك  عررري  مرررر  مرررر كأضر    

 

 

 

 

 (5)غي  رر   م ررضول  مرر  الُ ض فرراء  مه ررول 

 :(6)وا    ال  األن ر متحولو عيفه  اىل اساا جيتيفى ٍاضاا كما ال  ول  

 لرررريف   مرررر  اسرررراار األين رررر ر ٍاررررضال    

 

 

 

 

 ئ مررررر  هليررررر   الر رررررو ق ج مرررررض ا ون  ررررر

هذا في غزله، أما في الوقف فهو يرى فيي حيروف الرسيالة وألفاظهيا ميا  

                                                 

   11شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (1)
   2شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (2)
   6قدر ورقة نفف الم (2)
   19ص 1  العماد األقفهاني مخريدة قسم شعراء الم رب واألندلفال (1)
 مروح  أقابته الريح ، ومهضوب  من هضبت السماء أي أمطرت   (9)
   7شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (6)
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  (1)يراي في الحديية من ورد وأزهار، ييول في وقف كتاب ورد عليه

 كرررالضاوا  بررراُكض و احُليرررا فت ت حرررمل  

 

 

 

 

 أٍاررررررررررررررااو  وم ررررررررررررررواع مل  اس ررررررررررررررا و  

ٍ بضج رررررهال    كاللقررررره  في ِّارررررل  ل لررررر ال و 

 

 قاب ُلرررررررررررررمل  أوال و مررررررررررررر   أ" رررررررررررررضا  فت

هيذا المميدوح  (2)أما في المديح فهو يشكر ممدوحه  شيكر الريياو لمزنية  
  (2)الذي جمع البدر والشمف والبحر والمزن، وذلك من قوله

 التررررررررهاو والرررررررررم و ملررررررررال وجهورررررررر و 

 

 

 

 

 والتح ررررررررضو وانررررررررَكو  يلررررررررال سررررررررها     

 واو التيث وأس  ميف  التيث ال نها : 

 ا ليحكررررررئ نررررررها و أاًّ غيررررررث  امرررررر 

 

 

 

 

 (4)فهرررررو  غيرررررث  امرررررى بو ج ررررر   و رررررالر    

  

 سماته وشعره:

ليف ألبي الحسن سمات عامة وخقائص تميزي من تلك التي مثلها الشيعر 
القيلي من حيث األغراو العامة، ولكننيا نجيد بعضيها يظهير ظهيورا  واضيحا  

الحسيين فييي شييعري لخفيية األوزان ورقيية األسييلوب وتييأثري بالبيئيية الجديييدة، فييأبو 
البلنوبي اشتهر بليب الشي  العروضي حيث درف الل ة والنحيو والعيروو فيي 
اإلسكندرية بعدما هاجر من وطنه، وقد ظهر أثر هذي الثيافة الل ويية فيي شيعري، 
فنجييدي أحيانييا  يجمييع حييروف المعجييم فييي بيييت ميين الشييعر، ويكييد ذهنييه فييي تلييك 

ي الشيعر القييلي، أميا أثيري التيي شياعت في (9)األسماء األل از وهذي التعميمة في
العروضي فيد ظهر في قدرتيه عليى اسيتعمال األوزان الخفيفية ويكياد يكيون هيو 
الوحييد الييذي تالعيب بهييذي األوزان وأخيرج لنييا شيعرا  ييييرأ عليى خمسيية أوزان، 
وميين تلييك اآلثييار قلييب المعيياني ويظهيير ذلييك ميين عييدم تفاؤلييه بييبعو الحييروف 

  (6)كيوله

 وكتترررررررررملو وت ررررررررريال "  رررررررررملو فرررررررررأ   

 

 

 

 

 ل  يضوف ررررررررررررررررررررررررررر   ُفم ح و موررررررررررررررررررررررررررر 

ويظهر ذلك أيضا  في إسرافه الشديد وكلفه الدائم بتليك الفنيون البالغيية مين  
بيييان وبييديع حيييث نجييدي ميين أكثيير شييعراء قيييلية احتفيياال  بييه، فهييو يكثيير ميين 

                                                 

   16ص 1  العماد األقفهاني ميدة قسم شعراء الم رب واألندلفالخر (1)
   9شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (2)
   2شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (2)
   2نفف المقدر  (1)
   16 - 12 - 11انظر الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف ص (9)
   9المقدر السابق ص (6)
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 االستعارات والمجاز والتشبيه كما في قوله 

  تررررررل أك سلقرررررره  انررررررري و ب ررررررروداا   

 

 

 

 

 ايئ امرررررررال سك أررررررر  عررررررر   ررررررر   

 :(1)وك لو  ول  

 أ ررررررضاد السرررررري ن أغمرررررره  وايررررررهال

 

 

 

 

 وال ررررررر   الكمررررررراُة بوايررررررره  مسرررررررلول   

 ااررررض ف مل  ال  تررررلر اليف َّررررو ر وأا ررررضراا 

 

 فك رررررراُو مرررررر  دار االررررررو  م لررررررولر 

 اىل أك سقول: 

 نادمررررملو برررره ا  الررررته  سرررررضلو كأ ا رررر  

 

 

 

 

 وسللأرررررررر  مرررررررر  ف ررررررررلها انلسررررررررولر 

 فظُلل ررررررملو مرررررر  فررررررضل  برررررر  ومسررررررضاة     

 

 مررررررر  مو رررررررضيف  اإلعظررررررراا والتت يرررررررلر

 وكرررررررررررأنيفائ متيفرررررررررررَ   ال اوضرررررررررررة  

 

 حم وُفرررررررررررررة  بأاررررررررررررريفاة  ون رررررررررررررولر  

  تال ملو "ه  الكرأ ر حممروالل علرى الترر     

 

 ررررررررررتي   أو ضررررررررض بال مرررررررر  التأوسررررررررلر 

، مين فيكثير مين إييراد الجنياف والطبياق، ويظهر ولعه بالمحسينات اللفظيية 
  (2)ذلك قوله مجانسا  

 نهررررررررررررررررراُو أاليررررررررررررررررررو  عيف ررررررررررررررررررئ 

 

 

 

 

 مرررررررررررر  أج ررررررررررررلر أال ررررررررررررُو أا ل ررررررررررررو

 :(2)وسقول م ابقال بن الهنو والتله 

  ررررره كررررراك  لرررررئ مول كرررررا دنًّررررروكيهو   

 

 

 

 

ً  بلررررررررهوك ه عررررررررَال   فرررررررراآك  أصررررررررت

واألمثلة كثيرة ومتعددة في شعري تظهير ميدى اهتماميه بتوشيية شيعري بهيذا  
 اللون البالغي 

وهيو ييتيرب   كذلك يالحظ على أسلوبه، أنه يمييل إليى البسياطة والشيعبية،
أحيانا  في أسلوبه من النثر إلى حد كبيير، وهيو فيي شيعري هيذا ييدنو مين العامية، 

، فهييو ال يجييد فييي المييديح إال ذلييك مال ألفيياظهم وأمثييالهم وتشييبيهاتهموذلييك باسييتع
  (1)، كيولهالذي يتياذفه العامة عند السباب التشبيه

 ومررررررودًّ أسررررررها ا رررررره  لررررررو ج ل ُلررررررمل   

 

 

 

 

 جل  ررررررررر  ن ل ررررررررر  "ررررررررره  احلسرررررررررود  لض 

 
                                                 

   6،  2شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (1)
   12ص 1لخريدة قسم شعراء الم رب ما (2)
   19نفف المقدر ص (2)
   12شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (1)
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وأحيانا  ينيزل فيي أسيلوبه درجية أخيرى حييث ذليك الجيواب الفطيري اليذي 
  (1)يجيب عليه العامة بل ق ارهم عند سؤالهم عن ميدار حبهم فييول

 ُكثورررررررض ا  فمرررررررا موح رررررررى ميفا توررررررر  

 

 

 

 

 مرررررررر   ا س لوررررررررهًّ الُق  ررررررررض  والررررررررض م     

 :(2)  ول وسظلًّ ستها  و ال أالوب   ا ا يتى سقرل م  اليفثض ال 

 سررررررررررررا ا الرررررررررررر ا كررررررررررررل  سرررررررررررروا  

 

 

 

 

 

 سَسررررررررررررررررررهو عقلررررررررررررررررررئ " ترررررررررررررررررراال 

 وُله ررررررررررررررررررت   ب ررررررررررررررررررُو يتاررررررررررررررررررى  

 

 اأسررررررررررررررررمل  اتررررررررررررررررها ضرررررررررررررررر ال 

 أدعررررررررررررررررو عليررررررررررررررررُو و لررررررررررررررررر    

 

 سقرررررررررررررررررررررررررررولو سررررررررررررررررررررررررررراالِّ ال  ال

  

 أثر البيئة المصرية في شعره:

خييالل اتكائييه علييى مفييردات  كمييا ظهيير أثيير البيئيية القيييلية فييي شييعري ميين
تناولوهييا، وطريييية هييذا التنيياول، فييإن أثيير ، ومجموعيية األغييراو التييي الطبيعيية

، لزعمائهيا، وذكيري ألعميالهمالبيئة المقرية يظهر فيي شيعري مين خيالل مدحيه 
وما دار في هذي البيئية مين حيوادث، إليى غيير ذليك مين آثيار كيذلك اليذي يظهير 

  (2)عندي في الوقف، فهو ي ترف من مياي النيل حيث ييول

 لررررو كرررراك  ارررر ا اليفيررررلو مرررر  ك لرررر   

 

 

 

 

 جيررررضا جررررضن الت ت ررررضو مكرررراك  انيررررا     

وهذا شعا ع الشمف فوق مياي النيل يلهب مخيلته بتلك القورة الجميلة التي  
 وقييد تعيياور الشييعراء وقييف وقييوع الشييعاع علييى  (1)ييييول فيهييا أبييو القييلت

قفحات الماء ومن مليح ما قييل فييه قيول بعيو أهيل العقير وهيو أبيو الحسين 
 علي بن أبي البشر الكاتب 

 ب يفا م ررر   غرررضول  الر رررم  ر  سرررال  ت رررضر

 

 

 

 

 مرلررررررررررررلةل اىل و   رررررررررررمل  ال  لرررررررررررو ر 

 وضررررروءو الرًّرررررم  ر فررررروق  اليفيرررررلر بررررراد  

 

 كرررررررررأ ضاى  األاررررررررريف ُة ال الرررررررررهااو ر

 
  

 

                                                 

   12نفف المقدر ورقة  (1)
   11ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (2)
   1شعر القيلي )الجزء من ديوان البلنوبي( ورقة  (2)
   6ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب م (1)
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 رابعالباب ال 

 النثر يف صقلية

 

 
النثلللر الفللل    الفصلللل األول:

 وخصائصه
النثللللللللر   الفصللللللللل ال لللللللل  ي: 

 التأليفي
أشلهر كتلاب    الفصل ال  ل::

 الرسائل
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 الفصل األول

 النثر الفين وخصائصه
 

-1 - 
 

فييي بييدء أمرهييا تتميييز  ك يرهييا ميين بييالد الفييتح كانييت حركيية النثيير بقيييلية
بييالبطء ثييم مييا لبثييت أن انطليييت، وبييدأ التسييابق فييي الرحليية إلييى سييائر األقطييار 
اإلسالمية، فنيلوا علوم المشارقة من ل ة وفييه وغيير ذليك مين العليوم الطبيعيية، 
فكييان جييل اعتمييادهم فييي التييأليف والنثيير يرتكييز علييى مجلوبيياتهم الفكرييية ميين 

 المشرق 

ا عين النثير الفنيي، مين مالحظية أننيا ليم نحقيل أثنياء والبد في بداية حديثن
قراءتنا في هذا النثر على كاتب ناثر استطاع الوقوف جنبا  إلى جنيب ميع أولئيك 

، وال كيابن حميديف الشعراء الذين وقفوا بجدارة في قف كبار شعراء العربيية،
نجد منهم من اقترب من كتاب المشرق في آثاري ونماذجيه، فهيل هيذا راجيع إليى 

 ؟ أو عدم قيدرتهم عليىية؟ أم إلى عدم اهتمامهم بالنثرعدم تكامل الشخقية األدب
؟ الحييق أن شخقييية قيييلية بييدأت بييالظهور فييي مجيياراة النميياذج األدبييية الكامليية

عهد استياللها السياسي، فبدأ النثر في هذا العهد يمثل هيذا االسيتيالل، وميع ذليك 
عرفناي من تلك المذاهب المختلفة التي   فإننا ال نكاد نجد لهم مذهبا فيه يخالف ما

ظهرت فيي الشيرق، سيواء فيي التيأليف أو النثير الفنيي، فالتيأليف كيان ييدور فيي 
أغلبه حول التهذيب واالختقار إذن فهو يعتمد على األقل ويدور حوله، وهيذا 
ما نستشعري في كتب النحو والفيه، ولو نظرنيا إليى كتياب، كيذلك اليذي ألفيه ابين 

 يية لوجييدناي ال يختلييف عيين سييابييه فييي كتييب الل يية فييي الشييرق التييي مكييي فييي الل
وضييعت لتيييويم األلسيينة وإظهييار اللحيين والخطييأ، بييل هييو ينيييل نقوقييا  وآراء 
بكاملها من هيذي الكتيب، كلحين العامية ألبيي عثميان الميازني، وإقيالح المنطيق 

لتيي مين تليك الكتيب ا(1)البن السكيت، ولحن العامة ألبي بكير الزبييدي، وغيرهيا
تعرضييت لهييذا الموضييوع  فكتيياب تثييييف اللسييان البيين مكييي إنمييا جيياء محاكيياة 
وتيليدا لتلك الكتب وإن كان بحيق قيد أظهير نوعيا  مين االسيتيالل، وبيين لنيا تليك 

 الطريية المميزة للقيليين في لهجتهم ومعامالتهم وأعرافهم 

                                                 

   12  عبدالعزيز مطر صانظر ميدمة تثييف اللسان (1)
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فإنيه ال  أما في النثر الفني، المتمثل بتلك الرسائل، وبعو مييدمات الكتيب،
ييييوى علييى أن تكييون لييه سييمات ومميييزات تخييالف ذلييك المييألوف، أو يعطينييا 
انطباعا بأن أثرا  ولو واحدا  يظهر فيه فيميزي كما لو في البيئة مثال ، ال نجد ذليك 
أبدا ، ولكننا نجدي يمثل ما عرف أغراضا  وأسيلوبا ، كتليك األغيراو التيي نلتييي 

ة وعتياب، وذليك األسيلوب اليذي يمييل إليى بها في رسائلهم من اخوانيات وفكاهي
التضمين واالقتباف من آيات الذكر الحكيم والحديث الشريف واألشعار واألمثال 
والحكم، وذلك االحتفال بالبديع من سجع وجناف وطباق، وقيد ظهير السيجع فيي 
ترجماتهم لحياة الشعراء واألدباء التي تبين مواقعهم وقدراتهم األدبيية، كميا نجيد 

ي الكتب التي نيلت عن  الدرة الخطيرة  البين اليطياع، أو  الشيعر والنثير ذلك ف
ألفاضيل أهييل العقيير  البيين بشييرون المهييدوي، ولكنييه مييع ذلييك يظييل فييي إطييار 
السجع الخفيف البسيط غيير الملتيزم دائميا ، فميثال  نجيد ابين اليطياع عنيد ترجمتيه 

  (1)والكتاب يجنح لهذا النوع من السجع فييول ءلهؤالء الشعرا

 من األدباء المجيدين والشعراء المعدودين    

 وعن ثان   معروف بالسداد وموقوف بحسن اليناعة واالقتقاد  

وعن آخر  عيالم بالهندسية والحسياب متقيرف فيي آالت الكتياب، وليه ميع 
 ذلك ميطعات عجيبة وتشبيهات مقيبة  

ابين اليطياع  ونجد العماد يذكر هذي الميدمات والتراجم في الخريدة نيال  عن
وابن بشرون، فييول عن علي بن الحسن الطوبي  ذكير أنيه إميام البل ياء وزميام 
الشعراء مؤلف دفاتر، ومقنف جواهر، وميلد دواوين، ومعتمد سالطين، سافر 
إلى الشرق، وحل منه في األفق، وكان في زمان المعز بن باديف عنفوانه، وليه 

   (2)فيه ققيدة رقع بها ديوانه 

آخر  وقفه بالبراعة في القناعة، والمهارة في العبارة والتنزي  وذكر عن
 ونفيف هيذا األسيلوب  (2)في رياو الرياضات والتنبه في سيحريات السيحريات

نجييدي فييي كتيياب ابيين بشييرون المهييدوي عيين الشييعراء الييذين أورد لهييم العميياد 
ترجمات عنه فييول في ذكر ابن حفص عمير بين حسين النحيوي القييلي  ذكير 

ي  ل يية ونحييو، ولييه فييي علمهييا سييبح قييحة وقييحو، حقييل فييي اعتيييال أنييه شيي
اإلفرنج في قيلية، وسيم أنواع البلية، وشعري متناسيب الحيوك، متناسيق السيلك 

وهيو فيي قبضية اإلسيار   والسبك، وله ققيدة في مدح روجار قياحب قييلية،
                                                 

 121، 77-79  ابن أغلب ورقات طيرةانظر المختقر من الكتاب المنتخل من الدرة الخ (1)
 وغيرها  

   91-92ص 1انظر الخريدة قسم شعراء الم رب  العماد األقفهاني م (2)
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ولكيين مييا نالحظييه علييى هييذي الترجمييات أن ابيين اليطيياع يعتمييد السييجع ولكنييه ال 
تزمه كثيرا ، بل هو يبتعد عنه إذا ما وجد أن موضوع الكالم التالي يختلف عن يل

سابيه، بينما نجد ابن بشرون إلى جانب التزامه السجع يكثر من الجناف الناقص 
أو التام في نفف لفظة السجع وهذا يعطي انطباعيا بيأن المرحلية الثانيية فيي ظيل 

بية مين حييث التقينع اليذي يظهير االحتالل اختلفت قليال عن تليك المرحلية السيا
 في هذي النيول 

عيين قيييلية حيييث جييرى حييديث بينييه وبييين  (1)وقييد وجييدنا مياميية للييوهراني
جماعة من قيلية من جهة وبين أبي الوليد اليرطبي من جهة أخيرى، فيي نيدوة 
أقيمت في أحد البساتين، والوهراني يقف أبيا الولييد هيذا بأنيه  سيلطان الكيالم  

سألون وأبو الولييد اليرطبيي يجييبهم عليى تسياؤالتهم التيي تيدور فهم من جهتهم ي
حول بعو الشخقيات القييلية فيي عهيد االحيتالل النورمياني للجزييرة، وهيذي 
الشخقيات التي يذكرها ال تتضح في حيياة قييلية بحييث نعيرف منزلتهيا، وهيا 

يع ييربط أمال  في التياط خيط رف -كمن يتعلق بشعرة النجاة  -أنا أوردها بكاملها 
هييذا الحييوار الييذي دار بييين الييوهراني وأبييي الوليييد اليرطبييي بييالنثر الفنييي فييي 

 قيلية 

 دخلييت مدينيية قيييلية فييي األيييام المتولييية، فرأيتهييا محافييل  قللال الللوهراني:

األوقييياف عليييى طرييييق اإلنقييياف، فعشييييها شييييطاني فأقمتهيييا مييييام أوطييياني، 
نهييا وفيييهم أبييو الوليييد فحضييرت يومييا فييي بعييو بسيياتينها مييع طائفيية ميين أهييل دي

اليرطبي، سلطان الكالم يأمري فيوالفه، وينهياي فيال يخالفيه، وجيرى بيينهم حيديث 
، فيالوا  يا أبيا الولييد أنيت حجير محكنيا (2)أهل البلد ومن فيها من األعيان والكلد

وبوتية سبكنا، وها نحن سائلون ليذهب عنا دياجي ال يهيب، ففضيل مين يسيتحق 
بيث من الطيب، فيال  أنا أوضيح أشيكالكم، فاسيألوا عميا بيدا وعيب ليميز هللا الخ

؟ قيال مقيباح دجيى، وشيي  عليم ميا تييول فيي الياضيي ابين رجياء لكم  فيلنا له 
وحجييى، وهييو بيييت اليضييا، وكلميية حكييم وعييدل ورضييا، نييّزي نفسييه عيين الرشييا 

يفه والوالئم فال تأخذي في هللا لومة الئم، غير أنه عظيم الشيشية كثيير البيبيية بسي
علييى الخقييمين، ولييو أنهمييا ملكييين، ويضيييع مواقيييت القييالة، ويمنييع يواقيييت 
سيي وال يسيأل وال يتفجيع، فنكيب  القالت، ال يرثي لل رييب وال يتوجيع، وال يِؤج

 عن ذراي )فألن تسمع بالمعيدي خير من أن تراي( 

 واك  بقرررررررررررروا  اررررررررررررو دو  حلاجررررررررررررةل 

 

 

 

 

 اىل اررررررررياه  ُلررررررررو  سظ ررررررررضوك  بسرررررررريِّه  

                                                  

   217ائله  محمد الوهراني صمنامات الوهراني ومياماته ورس (1)
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تيييول فييي الشييي  أبيييه، قييال  كييان رحميية هللا عليييه يتنيياعف علييى فمييا  قلتت :
الخقمين فال يوقظيه إال سلسيلة الكفيين، وليو قبضيت عليى أنفيه بيالكلبتين    فيي 
حليه سوء ال سبيل فيه لهوى، قلت  فما تيول في وليدي؟ قيال  ابين لبيون ال ظهير 

 فيركب وال ضرع فيحلب وأنشد 

 اك  ال رررضو   مرررر  األصرررولر ولرررر  مررررضن  

 

 

 

 

 فضعررررررررال س يرررررررر و وأصررررررررلي  الَ أررررررررواو 

؟ قال  لين يبييى مين العليم بعيد موتيه بييية، فما تيول في الفييه ابن بييةقال   
وكأنه بيدر تيم كسيف، وطيور عليم نسيف، وبحير فييه غياو، ونهير أدب فياو، 

 فسر األعداء بفيدي، وانتشر الب اء من بعدي 

 ومررا كرراك   رري   الكرر  الررو وايرره  

 

 

 

 

 مهرررررررررهاما ولكيفاررررررررر  بيفيررررررررراكو  ررررررررروا   

جليية والشييهامة والتيدمييية   قلنييا  فمييا تيييول فيييي الكاتييب يوسييف ؟ فييييال  الرُّ
والزعامة، غير أن في أسفله داء أسأل هللا منه السالمة، قلنا  فما تييول فيي وليدي 

وإن نازعته فيأخالق جيدي  (1)أبي علي؟ قال هشاب بشاب، وأن مازحته فخشاب
 أبي دكاب، حلو اللسان بعيد اإلحسان 

 ُو التراتررررررررُة عيفرررررررره  اللقرررررررراءسضسرررررررر

 

 

 

 

 وس سررررررررُو ال السررررررررضِّ ب ررررررررض ا  القلرررررررره 

؟ فيييال  الييرو ميين الييرو، وذرييية نيا  فميا تيييول فيي أخيييه أبيي الفتيوحقل 
 بعضها من بعو، حذوك النعل بالنعل 

ب  المفايِل بالي دف      كما ق س م التِرج

 وذو الوجهين خليق أن ال يكون عند هللا وجيها    

الدائر يظهر فيه ذلك الش ف بإظهار اليدرة على إييراد األمثيال هذا الحوار 
والحكم واألشعار المناسبة وفي عرو هذي الثيافة الل وية، وفي ذليك المييل إليى 
الدعابية والسييخرية بألفيياظ تعلييو وتهييبط فتقيل غاييية الجزاليية وتسييفل إلييى درجيية 

 العامية 

راني وأبييي الوليييد وإذا كييان لهييذي المياميية وهييذا الحييوار الييدائر بييين الييوه
اليرطبي من شيء، فإنها تبين استمرار تلك الندوات األدبية رغم مضيي وفيوات 

 سنوات طويلة على االحتالل النورماني لقيلية 

هذي الترجمات التي أوردنا جزءا  منها تعطينا فكرة ميسيرة عين هيذا النثير، 

                                                 

كذا في األقل والقواب ففحاب )تعليق من المحيق في هامب منامات الدهراني ومياماته  (1)
 ورسائله(  
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ييدمات وسنحاول من خالل بعيو الرسيائل اإلخوانيية التيي وقيلتنا، وبعيو الم
النثرية لبعو الكتب المؤلفة، أن نتعيرف مين بياب أوسيع عليى طيرق هيذا النثير 

 وأساليبه وخقائقه 

ولنييدرة النقييوص التييي تثمييل النثيير فييي مييرحلتين، األولييى تحييت الحكييم 
اإلسالمي، والثانية بعد سيوط قيلية في يد المحتل النورماني، وألننا ال نستطيع 

ألسلوب واألغيراو، فييد آثرنيا التحيدث عين التفريق بين المرحلتين، من حيث ا
النثر بعمومه، حتى نستطيع تيديم قورة واضحة ومتكاملة عن هذا الموضيوع، 
كي ال تتجزأ وتتفرق في تفريعيات ال داعيي لهيا، مين حييث الييدرة عليى بحثهيا، 
واستقدار أحكام حولها، أو من حيث نقوقيها ونماذجهيا، التيي عليى قلتهيا ال 

 ؟مستيلة، فكيف إذا ما قسمت وتجزأتراسة تقلح ان تفرد في د
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 الرسائل
-2 - 

 

كانييت الرسييائل فييي بداييية أمرهييا ال تتعييدى تلييك الرسييائل الرسييمية التييي  -1
يتناقلهييا الرسييل بييين الحيياكم فييي الييييروان أو الييياهرة، وبييين الييوالي فييي 
قيلية، فكانت معظمها تأتي في قورة أوامر من الحكيام، بتثبييت اليوالي 

تفنيد بعو طلباته، وفي قيورة ردود مين قبيل اليوالي عليى أو عزله، أو 
هييذي الكتييب، مفسييرة أو موضييحة أو منفييذة مييا طلييب إليهييا، أو فييي قييورة 
شكر وتهاني، وخاقة تلك الرسائل التي كانت تقاحب ما يرسيله اليوالي 
من هدايا، أو طلب معونية، أو غيير ذليك مميا تيتضييه أميور الدولية، وميع 

و بييت لزودتنا ال فيط بما قاحب تليك الفتيرة مين ذلك فإن هذي الرسائل ل
نواح تاريخية غامضة، بيل أيضيا  فيي تليك السيمات التيي تمييزت بهيا هيذي 
الرسائل  ومن تليك الرسيائل ميا أرسيله الخليفية الفياطمي العزييز بياهلل إليى 
جعفر بن محمد والي قيلية يطلب فيهيا إلييه تسيليم بعيو الييالع والسيبي 

، فميا كيان مين جعفير إال أن عميد إليى حيلية حييث لراهب هو أخو جاريتيه
اقتنييى مركبييا أندلسيييا وشييحنه بنفييائف التحييف والبضييائع وبعييث بهييا إلييى 
الخليفة وكتب للخليفة ما معناي  إن ابين أبيي عيامر المعيروف فيي التياري  
باسم الحاجب المنقيور قياحب األمير بيبالد األنيدلف، قيد راسيله يرغيب 

عوي لالنضواء تحت لوائها، وأنه يرسل له من إليه أمر الدعوة األموية ويد
خيييرات األنييدلف وييطعييه مييين أعمالهييا مييا شييياء، وأنييه هيياداي بالمركيييب 
المشيحون بالنفييائف الثمينيية ترغيبييا  لييه لكنييه امتنييع ميين قبييول تلييك الييدعوة، 
وأقيير علييى والء الفييواطم بالييياهرة، فأرسييل إليييه العزيييز يشييكري علييى 

حب األنيدلف ويِحضيه عليى التمسيك بميا امتناعه مما دعاي إليه زعميا قيا
ويبيدو أن هيذي الرسيائل  (1)كان علييه آبياؤي وأجيدادي مين الطاعية واليوالء 

كان لها أهمية كبرى في تسيير شؤون الجزيرة حييث خقيص لهيا دييوان 
لإلنشاء، وقد ظهرت شخقيات أقحاب ديوان اإلنشياء، فنجيد كثييرا  مين 

 محمد بن الحسن الطوبي حييث تلك األسماء الالمعة كشخقية أبي عبدهللا
فيي عهيد ثيية الدولية ووليدي  (2)كان من أقيحاب دييوان الرسيائل واإلنشياء

تاج الدولة جعفر، بل نجد أسماء كثيرة قرنت بفالن الكاتب فابن اليرقوبي 
وأبو الياسيم  (2)يذكر العماد بأن ابن اليطاع  أثنى على نظمه ونثري كثيرا  
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ه قييياحب ترسيييل ومياميييات ومليييح هاشيييم بييين ييييونف الكاتيييب  ذكييير أنييي
وعن البثييري  ذكير أن باعيه فيي الترسيل أميد وخياطري فيي  (1)وروايات 
ومع ذلك فال نجد ألحيد مين هيؤالء الكتياب اليذين كيانوا البيد  (2)النثر أحد 

 يعملون في ديوان اإلنشاء ما يؤكد هذي القفات 

سيوى  ولعل أظهر تليك الرسيائل هيي تليك الرسيائل اإلخوانيية التيي ال تهيم -2
المرسييل والمرسييل إليييه، أي أنهييا ليسييت ممييا يتعلييق بييأمر عييام، بييل هييي 

أو عتييياب، أو  ،أو مواسييياة، أو تعزيييية أو رجييياء، ،بطليييب خاقيية تتعليييق 
الرسييائل التييي بييين أيييدينا تخييرج عيين هييذي  د، أو هييزل، وال تكيياوقييف

 الموضوعات 
 

 الرسائل الهزلية:

ن هزليتيان لألدييب الكاتيب أول ما يطالعنا في هذي الرسائل القيلية رسيالتا
 أبي عبدهللا محمد ابن القبا  القيلي 

، أرسيلها إليى با  رسالة هزلية في التعزية بهيرةوالرسالة األولى البن الق
األديب أبي حفص األندلسي ، وهي من هذا ا لنوع من األدب الساخر الذي يدفع 

دأ بيه رسيالته، السأم والملل عن نفف اليارئ، وينبع هزلها من ذلك الجيد اليذي بي
وكأنه يعزيه في قريب أو حبيب، وفي ذلك يذكر ابن بسام أن ابن القيبا  كتيب 

 يعزيييه فييي هيرة نفيييت ليه وجلييف للعييزاء عنهيا تماجنييا  مييا  (2)ألبيي حفييص هيذا
 نقه  

 لبنييي الييدنيا مراحييل والمنايييا لجميييعهم مناهييل، واألعمييال كاألسييفار منهييا 
البعيييد الشييية الشييريد المشييفة، أنفيياف  ال رييب الوقييول، العاجييل الحلييول، ومنهييا

 معدودة وآجال محدودة وليف بناج من محتومها أحد  

وبعد هذي الميدمة الرقينة التي تبين أن األجل محدود وأن النهاية محتومة 
لكل حي، يدعوي للتعلق بحبال القبر والسلوان لهيذا المقياب األلييم فيييول  نبيأ 

 فسها وموضيع راحتهيا  وفيي فقيولجلل وخطب معضل وهو مقابها بشييية ن
، ودهاءهيا، ومكرهيا، وكيدها، قوتها ، فيذكر هذي الرسالة يقف مبثر هذي الهرة

، ثم يأتي بعد ذليك عليى وقيف سيرعتها، ونيور عينيهيا، وأخييرا  يقيف وحيلها
وبرها وجلدها، ويفرط في الثناء على أمانتهيا، وفيي هيذا الفقيل يييول   ولسيت 

، والمدح اليذي تيورد فيي ي كتبت تقف أخالقها وآدابهاح التبناشر ذكر تلك المل
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، ا، وكيييدهوحيلهييا، وأيييدها، قوتهييا أعراقهييا ونسييبها، وال رايييب التييي تييذكر عيين 
    ولعمييري مييا أفرطييت فييي نعتهييا بييل فرطييت، ومييا قييرحت بجميييع ومكرهييا

ها أكثير منهيا محاسنها بل لوحت، فليد كانت لبوة إال أنها تدعا هرة، ونمرة إال أن
، ريانية الكاهيل، ظمبنية وخقر مجدول ، وساعد مفتول،، ذات ناب مطلولشرة

األنامييل، تطييير ميين قوايمهييا بأسييرع ميين الجنيياح، وتستضيييء ميين عينيهييا بنييور 
المقييباح، وتعتييد ميين مخالبهييا بأمضييى ميين السييالح، وتسييطو ميين جرأتهييا بمثييل 

جيب بظهر لديجور، مأمونة الال در المتاح، لينة الوبر كالنمور، سوداء الشعر كا
    أمينيية علييى اللحييم الموضييوع ولييو شييفها فييرط الجييوع، ومييا خانييت فييي ال يييب

أمانة، وال رضيت يوما خيانة، وهي عوذة الدار من الفار، وعنقير األميان مين 
   (1)الجرذان 

وله رسالة أخرى بعث بها إلى األديب األندلسي نفسه، فيها تهكيم وسيخرية 
 داء شييية الظالم بهذا األديب الذي كلف بجاريته السو

فكتييب أبييو عبييدهللا هييذا رقعيية قييال فيهييا   كشييف هللا ميين قلبهييا أيهييا األديييب 
ميد مين اختلفيت ، ومحى من لبها شر الهفوة، فعلى رأيها يعتزير الشهوة الحسيب

، وبهديها يهتدي من أضل اليقد، وبها تفتدى من عدم الرشد  وفيي فقيل آراؤي
لتيي أطليهيا األدييب أبيو حفيص األندلسيي منها يذكر ابين القيبا  تليك القيفات ا

ضد مين ابتاعهيا حييث يييول  وأميا قوليك ميا اليذي أعجبهيا مين دمامتيه، وققير 
قامته، وعظم هامته، ووس  عمامته، حتى ش فها حبيا وأقيبح فؤادهيا بيه قيبا  
وفي آخرها ييول له   زعمت أنك شديد ال رام بشييية الظالم وأنيي أخطيأت فيي 

في نهيك عن قربها  وفي هذي الرسالة إلى جانب ذلك  عتبك على حبها، وظلمت
األسلوب الساخر، ما يالحظ من اهتمام بالسجع والفنون البالغيية األخيرى، مين  

، إلى ما عدا ذلك مين  اسيتعارات وكناييات، وتضيم هيذي لة، وميابوطباق جناف،
  الرسالة إلى جانب النثر، أشعارا  يمجها الذوق السليم في وقف هذي الجارية

 

 المدح:

إذا كان الميدح مين طبيع الشيعراء فمين الطبيعيي أن يهيتم ليه الكتياب، حييث 
طبعت النفوف على الثناء والتيريظ لمن تحب، أو ترى فضلهِ وأياديه ومحاسنه، 
وفي هذا ال رو نجد بعو رسائل الميدح للفيييه عيسيى بين عبيدالمنعم القييلي 

 د رسالة أيضا في المدح التزم فيها إسياط حرف األلف والالم، والبنه محم

وهذا االلتزام الذي نجدي في رسيالة الفيييه عيسيى مين إسيياط حيرف األليف 
والالم، ما هو إال قدى لذلك األسلوب الذي ساد المشرق في رسائل أبي العيالء 
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والحريري وغيرهم، فإذا كان الحريري يلتزم في رسائله حرف السين أو الشين 
ى أبيي طلحية ابين محميد النعمياني الشياعر التيي كما في رسالته التي بعث بها إلي

ا رياشه، وأشرق  ش فني بالشي  شمف الشعراء، ريب معاشه وفش (1)ييول منها
، واعشوشبت شعابه، يشاكل ش ف المنتشي بالنشيوة، والمرتشيي بالرشيوة شهابه

والشيادن بشيرخ الشيباب     الي   فيإن الفيييه عيسيى بين عبيدالمنعم يلتيزم إسييياط 
والالم مين رسيالة بعيث بهيا إليى أحيد الرؤسياء يمدحيه فيهيا فيييول  حرف األلف 

 رقعتي نحوك سيدي وسندي، وذخري وعضدي، ومين بيذ وبيز جميع مين سيبق 
وعز، فذ دهري، ووحيد عقيري، وغرييب زمنيه، ونسييج وحيدي، ميد ربيي ميدتك 
فييي مربييوب نعمتييه، ومييدد نقييرته، وكبييت ميين نكييب عيين ودك، بعظيييم ذخييري، 

قدميك، وقريح نكبته بين يديك، وسوغك من  موطيء ومخوف زجري، وقيري
، ومتعيك مين موفيور قسييمه بحمييدي ومزييدي، كتبييت  ضيروب نعمية بهنيّفيهف ومريّفييهف

مين  (2)وكبدي تسعر بجحيم ودك، ومهجتي تقهر بسيموم توقيك، ونفّسيي تجيذر
ولولدي محمد بن عيسى الفييه رسالة  (2)فظيع بعدك ون ف سي يحقر بوجيع فيدك 

المدح يبيين فيهيا فضيل المميدوح، وييير بأيادييه ونعميه علييه، ويظهير  أخرى في
فيها حبه له، ومواالته بحيث يتمنى أن يحل محل المقطفين المخلقيين فيييول  
 مسييترق أياديهييا يرغييب إلييى شييريف معاليهييا أن تحلييه ميين نفسييه التيييية محييل 
المقييييطنعين المخلقييييين، وتنزلييييه ميييين حضييييرتها الرئيسييييية منزليييية األولييييياء 

لمختقين، فإن غرف فضلها السيابق إلييه أتيم عنيدي شيكرا  وحميدا ، وأثبيت لدييه ا
ومين  من مواالتها لعلى قيراط مسيتييم، محبة وودا، وهو ييسم باهلل العظيم، أنه

اإلقرار بفضيلها لعليى مينهج قيويم، ومين اليدعاء لهيا لعليى حيال ميييم، وكييف ال 
فييارط امتنانهييا ملييك يكييون كييذلك وقييد قيييري سييالف إحسييانها فييي الييرق وملكييه 

المسييتحق، فهييو ال يفتيير ميين جميييل شييكرها لسييانا ، وال يخلييي ميين خلييوص ودهييا 
  (1)جنانا 

 

 العتاب:

تضمنت الرسيائل اإلخوانيية مين شيعرية ونثريية هيذا الليون مين األغيراو 
اإلخوانية، وكثير ما يعاتب األخ أخاي على فعل سوء بدر منه أو ذنب ارتكبه في 

ل رقعة بعث بها الفييه عيسيى بين عبيدالمنعم القييلي إليى حيه، ومن هذي الرسائ
عدم زيارته، أو حتى الكتابة إلييه ومنهيا يييول   ليوال  ىقديق له يعاتبه فيها عل
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أن ذنوب الحبيب تق ر عن التأنيب، وقدر اليرئيف يكبير عين الليوم والتعنييف، 
اي، وفيميا لكان لنا وللرئيف مجال واسيع، ومتسيع بيالغ، فيميا أتياي، إن ليم نييل جني

وعد فأخلف، إن لم نييل اليذنب اليذي اقتيرف، ومهميا أجللنيا قيدري عين أن ينسيب 
ه العيذر أنيه ميا وجيد إليه خلف الوعد وإن كان جميال ، ما ِعذري إن لم يكتب بوج

   (1)، وقد كنا نتوقع تداني العناق، فقرنا نينع بأماني التالق سبيال  

 ، ييذكر فيهياابرسالة فيي العتي ونجد كذلك البنه محمد كما سبق في المدح،
، وعن تماديه في هذا الزلل، ويوضح له فيها الخطأ الذي ارتكبه قدييه في حيه

أنييه مييا سييكت عنييه خيفيية وال خشييية، ولكيين طمعييا  فييي أن يييرى للقييحبة حيهييا، 
ويحفظ لألخوة ما كان بينهما من مقافاة، فييول في فقل منها   قد عاملني في 

قمعت الخاص والعام، بأشياء لو جرت بينيي وبينيه عليى  مشاهد هذي األيام، التي
خلوة لعددتها من لذيذ األنف، لكنها أتت في المأل بميا آليم الينفف، واحتمليت ذليك 
منه رجياء أن ييليع عنيه، فيازداد لجاجية، وازددت حراجية، حتيى اسيتفحل الث ياة 

ئيذ على بسبب ذليك الميزاح، واستنسير الب ياث إليّي وهيّز الجنياح، وليو شيئت حين
لعّرفييت كييل واحييد بمييا جهلييه ميين أبوتييه وقيمتييه وأعلمتييه بمييا لييم يعلمييه ميين خليييه 

 وشيمته 

 فمررررررررر  جهلرررررررررمل ن سوررررررررر   ررررررررره ا    

 

 

 

 

 اأن غررررررررررريو  فيرررررررررر  مررررررررررا ال سررررررررررضن

لكنني أغضيت على موجع اليذى، وقبرت على مفجع األذى، وأعرضيت  
عن أشياء لو شئت قلتها، ولو قلتهيا ليم أبيق للقيلح موضيعا ، وأنيا أحيرص عليى 
قحبته ممين يرعاهيا حيق رعايتهيا وأروم حفيظ ذليك بالمحافظية عليى ميا سيلف 
بيننا من المقافاة، واالعتداد بما له قبلي من الحييوق المثبتية بخيالص المؤاخياة، 
وأطييرح مييا أعيياين ميين الييزالت والهفييوات، فأحييب أن يحسيين الظيين بييي والييذكر 

جمييل مذهبيه، وقيد عني، فإن فعل ذلك فعل األشكل به واألليق بأدبيه، واألوليى ب
  (2)أطفأتج عن قلبي هذي المعاتبة نارا  موقدة، وبردت من قدري غلة موقدة 

ولو قارنا بين الرسالتين لوجدنا في األولى لينا  ومداراة وهي إليى اإلعتيذار 
عن ذنب المرسل إليه أقرب منها إلى العتاب، وهو يعتب عليه ال لشيء إال ألنيه 

   وقيد كنيا (2)عليى جفائيه، وجنايتيه حييث يييولحرمه رؤيته، فهيو يقيبر نفسيه 
 نتوقع تداني العناق، فقرنا نينع بأماني التالق 

 ف ميرررررررررررررل ال  رررررررررررررت ضر وال  رررررررررررررر

 

 

 

 

ًر بهرررررررررررررررر ا الرررررررررررررررررأك أو ىل   ررررررررررررررررر
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  رررررررررررل  ومررررررررررر  تررررررررررراء  ان رررررررررررافا

 

 ُة علررررررررررررررررررررررى  ا الرررررررررررررررررررررررضيف  أو ال

وفي الثانية نجد عتابا قاسيا، هو أقرب إلى التعنيف والتهديد منيه إليى الليوم  
يييث ييييول   ولييو شييئت حينئييذ لعرفييت كييل واحييد بمييا جهلييه ميين أبوتييه وقيمتييه، ح

وأعلمته بما لم يعلمه من خليه وشيمته  وهيو يييول هيذا الكيالم اليذي يهيددي فييه، 
بعيد أن رأى أن ال مندوحية ليه عين سيلوك هيذا الطرييق حييث احتميل  ذليك منيه 

الث يياة علييي  رجيياء أن ييلييع عنييه فييازداد لجاجيية وازددت حراجيية، حتييى اسييتفحل
 بسبب ذلك المزاح، واستنسر الب اث إلي  وهز الجناح  

 

 الوصف:

لم نجد إال رسالة وقفية واحدة هي للفييه عيسى، يقف فيها الخط، وهيي 
في شكلها، وأسلوبها، ال تختلف عن سابياتها، إال ما نجد له من اهتمام أكثير فيي 

جمييل، ولكنييه ال يييؤذي السييجع حيييث يلتييزم اللفظيية فييي أكثيير ميين ثييالث أو أربييع 
العيييون، ويييروق األسييماع، بألفيياظ ال تييدب فييي أرو ال رابيية، وال تمييت إلييى 
الحوشييي بقييلة قرابيية، فيهييا ميين بسيياطة التعبييير وحسيين التقييوير، مييا يعطييي 
انطباعا  بوقول هذا النوع من النثر درجة الئية، فلننظر إلييه يقيف هيذا الخيط 

لحيروف، أمليف المتيون، مفيتح بيوله   فنظرت منه إليى خيط موقيوف معتيدل ا
العيييون لطيييف اإلشييارات دقيييق الحركييات، لييين المعيياطف واألرداف، متناسييب 
األوائييل واألطييراف  وفييي هييذا الوقييف لييم يتييرك جزئييية إال ووقييع عليهييا فييي 

 وقفه 

ونجد فيي رسيالة البين القيبا  بعيث بهيا إليى قياحب الخميف يرجيوي فيي 
رو ليه، فيقيف فيهيا بنيي قوميه التوسط لدى األمير قمقام الدولة من أجيل أ

ميين قيييليين وإفييريييين، وهييو وقييف يعكييف بعييو قييفات المجتمييع القيييلي، 
ويبين لنا فيها بعو الظروف السياسية واالجتماعية ولو بشيء من الرمز، ليف 
فيييه الوضييوح الكييافي الييذي يعطييي القييورة حيهييا، وإنمييا هييو فييي ظييل هييذا الكييم 

م ال يتورعون عين قطيع شيجر ال يير وأكيل مينعا  لنا فهو يقفهم بأنه اليليل يظل
ألنه قاحب أرو ، تكلف عليها ماال كثيرا  فيي  ثماري غقبا، وقد أثبت لنا ذلك

إقالحها دون طائل ، حيث إنها بين  قوم ييأكلون الشيجر قبيل الثمير، ويرعيون 
 األّب قبل الحب  
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 الشوق والحنين:

اإلخوانييية، ميين  وميين تلييك الرسييائل اإلخوانييية التييي تييدور حييول العواطييف
شوق وحنين وإجابة على دعوة أو سؤال، نجد رسالتين رسالة لمحمد بن عيسيى 
الفييه، يبث فيها عواطفه وأشواقه لقديق له هاجر مين قييلية، ورسيالة أخيرى 
من عثمان بن علي القيلي، إلى أحمد بن سلفة إجابة له عن بعو األسئلة التي 

فيهييا علييى فضييله وأخالقييه وأقييله،  بعييث بهييا إليييه مييع أبيييات ميين الشييعر، يثنييي
فيجيبه عثمان القيلي بنفف األسلوب بل إن الشعر في رسالة عثميان جياء عليى 

 شكل معارضة البن سلفة 

ونستطيع من خالل الرسيالة األوليى أن نستشيف مشياركة النثير فيي إظهيار 
عواطييف القيييليين نحييو بالدهييم، وفييي المحنيية التييي يواجهونهييا والمتمثليية بهييذا 

ل وموقفهم منه، ففي رسالة محمد بن عيسى نلتيي بعبيارات الشيوق التيي االحتال
   شوقي إلى ليائك شوق الظمبن إلى الماء (1)ضمنها رسالته التي ييول في أولها

الزالل، وارتياحي إلى ما يرد مين تليائيك ارتيياح السيييم إليى القيحة واإلبيالل  
ييرد مين تليائيه، وميع أنيه  والظاهر أنه كان بينهما مراسالت حيث هو يرتاح لما

يشتاق إلييه هيذا الشيوق اليذي وقيفه ويتمنيى ليياءي ورؤيتيه إال أنيه ي بطيه عليى 
النجيياة والفييوز بييالخروج ميين ربييية االحييتالل، وفيهييا يظهيير مكنونييات قييدري 
 وأمنياته في الخروج والنجاة، ولكن عجزي عن الخروج الرتباطه بأوالدي وعياله

لليدر ويفزع إلييه، ليخفيف بعيو ميا يجيد مين الهيم يمنعه من الم ادرة، فيستسلم 
والحييزن، ويييدعو هللا أن يحسيين العيبييى راجيييا  التئييام الشييمل فييييول   فييأفزع إلييى 
الدعاء لميدر األمور الذي يعلم خائنة األعين وما تخفي القدور وأن يحسين لنيا 

طف  وفي هذا اللون من الرسائل نيدر هذي العوا (2)العيبى، وييضي لنا بالحسنى
القادقة الجادة حق قدرها، التي ال يش لها إال ذلك االهتمام بما آل إليه المقير، 
والفزع إلى هللا ليذهب عنهم ال مية، وكيم تمنينيا ليو أن الزميان جياد علينيا ببضيع 
رسائل تمثل هذا النحو، لكان باستطاعتنا أن نتعرف عليى مشياركة النثير الفنيي، 

ال يرو السيامي الرفييع مين حيب لليوطن  وفن الرسائل باليذات، الشيعر فيي هيذا
 وشوق إليه واأللم على ما آل إليه 

أما الرسالة الثانية التي تمثل ذلك النموذج المكرر من العواطف اإلخوانية، 
حيث الثنياء والميدح اليذي يقيل حيد المبال ية بيين المرسيل والمرسيل إلييه، ووال 

سلفة يستفسر عنها،  موضوع اإلجابة على بعو األسئلة التي بعث بها أحمد بن
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   قيال (1)لخلت هذي الرسالة من أي قيمة فنية، وفي ذلك يذكر السيلفي حييث قيال
أحمد بن سلفة كتبت إلى الميرئ أبيي عميرو عثميان بين عليي بين عمير القييلي 

 األنقاري باإلسكندرية كتابا يشتمل على نظم ونثر من جملته 

 مرررررررا وُ ل رررررررمل  عررررررري  علرررررررى مث ل ررررررر   

 

 

 

 

 اال وال نتلرررررررررررر  ال ف ررررررررررررل    الررررررررررررو

 ولررررررررري   بررررررررره عال مثرررررررررلو أ"   ررررررررر   

 

 ميف رررررررر و وم رررررررر   كرررررررراك  ال ترررررررركل      

 فإنارررررررررر  م رررررررررر   عويف  وررررررررررض   يارررررررررر      

 

 وسضجررررررررررررر و ال رررررررررررررض و اىل أصرررررررررررررل     

ثم تأتي إجابة أبي عمرو عثمان القييلي علييه، معبيرة عين هيذي العواطيف  
 المتبادلة وتجيب في نفف الوقت عن تساؤالت أحمد بن سيلفة، وسينتعرو لهيذي

 الرسالة عند الترجمة لقاحبها 
 

 مقدمات الكتب:

في محاولية للتعيرف عليى النثير اليذي أنتجتيه قييلية وتيييميه ووضيعه فيي 
مكانه القحيح، كان البد من االطالع على كل ما يمثل هذا النثر، وقد عدنا إلى 
تلك التراجم التي أوردتها بعو المقادر في ذكر بعيو الكتياب والشيعراء، ثيم 

هذي الرسيائل التيي أوردناهيا فييد اسيتطعنا أن نكيّون فكيرة عامية عين  ومن خالل
هذا الموضوع، ويبيى أخيرا  موضوع يمثيل هيذا الليون مين الكتابية، وجيدت مين 
الوفاء لهذا األدب أن نعرو لميدمات بعو الكتب التي ألفها القيليون أو ألفت 

سيتوفي على أرضهم واتسمت بطابعهم، موضحين أسلوبها وخقائقيها، حتيى ن
 القورة، ونلم بجميع أطرافها 

   الحمد هلل الذي فضلنا باللسان العربيي، (2)ييول ابن مكي في ميدمة كتابه -1
والنبي األميي اليذي أتياي جواميع الكليم، وفضيله عليى جمييع األميم، وجعيل 
 معجزتييه قائميية، وآيتييه دائميية، بعييد أن بعثييه عنييد تنيياهي الفقيياحة وتكامييل 

ن كلييه ولييو كييري المشييركون  بالسيييف الييياهرة البالغيية  ليظهييري علييى الييدي
  والحجة البال ة 

فلما تمت الحجية، ووضيعت المحجية، هجيم الفسياد عليى اللسيان، وخالطيت 
اإلساءة اإلحسان، ودخلت ل ة العرب، فلم تزل كل ييوم تنهيدم أركانهيا، وتميوت 

ن  قميمها، وعفّت آثارها وطفئيت أنوارهيا، فرسانها، حتى استبيح حريمها وهّجف
وقار كثير من الناف يخطئون وهم يحسبون أنهم مقيبون، وكثيير مين العامية 
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يقيبون وهم ال يشعرون فربما سخر المخطئ من المقيب، وعندي أنه قد ظفير 
 بأوفر نقيب، وتساوى الناف في الخطأ واللحن إال قليال   

ومن خيالل الميدمية الهادئية نسيتطيع التعيرف عليى أسيلوب الكاتيب، فنيرى 
قريبية، وتراكيييب جزلية تمتياز بالتيسيييم الثنيائي، حييث يييأتي بكيل جملتييين ألفاظيا 

عليى حييد واحييد ميين السييجع، ثييم تت ييير لفظيية السييجع بانتيالييه إلييى الجمليية الثالثيية، 
ونجدي يضمن في الميدمة إلى جانب اآليات الكريمة األحاديث الشريفة واألشعار 

ادي، وأردت الوقيوف عنيد    فلميا أتييت عليى مير(1)المناسبة للميال كميا فيي قوليه
 نفاذي قلت كما قال األول  

 أنا التضس و فما "وال م  التللر

 ،واسيعة بيأحوال العربيية فيي أدب جيم وهو فيي كيل ذليك يقيدر عين ثيافية
، عالميا بيأني مين    فأجبتيه إليى ميا سيأل(2)وتواضع كبير، ويظهر ذلك من قوليه

  ، ومن التخلف والتيقير في النهاية العجز في ال اية

وإذا ما نظرنا إلى مثال آخر وهو ميدمة كتاب في التقوف، تأليف الشي   -2
عماد الدين القيلي، فإننا نلتيي بنفف تلك السمات التي التيينا بها في ذلك 

   بسييم هللا الييرحمن (2)الكتيياب الل ييوي، وفييي هييذي الميدميية ييييول قيياحبها
مبدئ المعيد، الرحيم وقلى هللا على محمد وآله وقحبه وسلم الحمد هلل ال

الفعال لما يشاء يريد، الذي دّل العباد بالعيول على معرفته، وأعذر بالنيذر 
، ثييم إن هللا والبينييات لخليييه حتييى خييتم شييرايعه بمليية المقييطفى محمييد 

سبحانه خص بالفضيلة العليا أهل السبق إلى دينه، واألنقار لبنيه وتتيابع 
وذكيا فطين أذهيانهم بإيثيار الناف بعدهم فيي التنزييل بييدر أنيواع عييولهم، 

حيييه والييييام بييأمري، وجعييل سييبيل الحييييية فييي التقييديق وشيياهد غييييب 
التقيييديق، العميييل بيييالتحييق، ونقيييب ليييذلك أربعييية أعليييم  أميييرا ، ونهييييا ، 

، كل درجة وميام أقام ذلك في أربعة أقول من العلموترغيبا ، وترهيبا ، و
ونهايية محتياج إليهيا، ورتبة وقال داخل فيهيا، وكيل عليم وعميل فيي بدايية 

فأهلهييا الراسييخون فييي العلييم، والطييالبون لهييا المريييدون للمعرفيية، أولئييك 
حزب هللا الذين ضلت مياليد عدوي عندهم، وجند هللا الذين أنعيم بإرشيادهم 

 على من اتبع مناهجهم  

هذي الميدمة نجدها تزدان ببي هللا، وال يقل فيها السجع درجة اإلكثيار بيل 
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بين جملها دون إكراي، حتى نكاد نيول  إنه يحاول البعد عن السيجع يأتي منثورا  
قدر اإلمكان، ونلمح إييرادي لرميوز القيوفية، وميع ذليك يمييز هيذي الميدمية تليك 
األلفيياظ الجزليية، ذات الجييرف اليييوي، الييدافع إلييى التنبييه والييظيية، فييي إشييارات 

كتياب كتياب تقيوف، متتالية، زجرا  ووعظا  وتنبيها ، ولعل ذليك ميردي إليى أن ال
موضوعه اإليمان واالعتياد، وهدفه ترسيخه واإلدالل عليه، وأسلوب الكاتيب ال 
يختلف في هذي الميدمة عنها في ميدمة كتابه اآلخير  الداللية عليى هللا  الموجيود 
ضمن المخطوطة حيث تضمنهما معا   فنلتيي بنفف األسلوب والقيور واأللفياظ 

 ييول  (1)منها بعو الفيرات إتماما للفائدة وفيها في ميدمته الثانية التي نيتطف

ا دل بيه فطير  الحمد هلل ا لذي ابتدع بلطف قدرته من اختراع المعجزات مي
، وأظهيير ميين عجايييب حكمتييه مييا عييرف ذوي األلبيياب العيييول علييى وحدانيتييه

بانفرادي فأنار الشك بالبينات، وأظهر الحق بالعالمات، فكل موجيود مين قينعته 
الربوبييية، وكييل موسييوم لييه موسييوم بالعبودييية، فوحدانيتييه موجييودة نيياطق عنييه ب

باليدرة، ومدركات ما انفرد به بالتعارف غير محدودة وموجود باليدرة ميا أراد، 
إمييارة بالشييواهد معلوميية، فحييل فييي علييّو  غييير مييدرك باإلحاطيية، وال مجهييول 

األحييد القييفات فيضييمحل مييع األزمنيية، ذلييك هللا الواحييد القييمد األول الخييالق 
األبدي، عالم ال يب والشهادة الكبير المتعال على عرشه استوى وفي قدرته وميا 

، فسبحانه في عزي وتعالى في كبريائه، دل العباد كرما وجيودا عليى نفسيه، ىير
ودعاهم إلى عبادته، وهو غني عن جميع خليه، فأقبل على األمير ونيادى الفيار، 

ييطيع رجيا اآلميل، وال خياب  وترحم على الِمسيء وعطيف عليى العاقيي، وليم
لديه الياقد، بل جاد بالفواضل فرفيق وبير، وأوى ونقير، واطليع فسيتر، وقبيل 

الضيالل، فيرحم ورفيع بيالعلم درجيات  التوبة ممن أناب وغفر، وأنال الهدى بعيد
 من شكر  

وبميارنة يسيرة بين الميدمتين ال نكياد نجيد اختالفيا  وليو بسييطا ، حييث قيوة 
وة اإليمان، وتليك الرميوز القيوفية التيي يؤكيد عليهيا الكاتيب األداء مقحوبة بي

 ويدل عليها 

وخييير مثييال يوضييح قييدرة هييذي الميييدمات علييى تمثيييل النثيير الفنييي، تلييك  -2
الميدمة التي ابتدأ بها اإلدريسي كتابه المعروف باسم  نزهية المشيتاق فيي 

وألييى  اختراق اآلفاق  حيث مثل لنا في هذي الميدمة أسلوب النثر الفنيي ،
أضواء كاشفة على نهج الحياة التي تحياها قيلية في عهد االحيتالل، مين 
حيث نظام الحكم وقدراتيه العسيكرية، وطيرق مخاطبية المليك، والنثير فيي 
هذي الميدمة ييف ندا للشيعر، مين حييث أسياليب الميدح وألفاظيه، وهيذا ميا 
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السيالفة،  يظهر في ثنايا ميدمته لكتابه، التي لم تسر عليى غيرار المييدمات
وكانت خقائص النثر أظهر فيها لكونها ليست فيط ميدمة لكتياب، يظهير 
فيها الكاتب ما تناوله من مواضيع، بيدر ما كانت بطاقة ثنياء وميدح عليى 
ملك قيلية وفيها ييول   بسم هللا اليرحمن اليرحيم وبيه تيوفييي، الحميد هلل 

عييام، واآلالء ذي العظميية والسييلطان، والطييول واالمتنييان، والفضييل واإلن
الجسام، الذي قدر فحكم، ورأف فأنعم، وقضى فيأبرم، ودبير فيأتين، ورزا 
وبزى، فأحسن ما قور، فاتقيلت بيالعيول معرفتيه، وقاميت فيي النفيوف 
حجته، ووضح العيون برهانه، وقهر األلباب قدرته وسلطانه، الهادي إلى 

وال  واعتييادا ، سبيل حمدي تفضال  وإرشادا ، والدال عليى ارتبياط الينعم بيه قي
جاعل عجائب مخلوقاته، وبيدائع مقينوعاته، سيبيال  إليى معرفتيه، وسيلما 
إلييى علييم قدمييه وأزليتييه، وإن فييي بعييو مييا خلييق لعبييرة ألولييى األبقييار، 
وذكييرى لييذوي الخييواطر السييفلية واألفكييار، فميين آياتييه خلييق السييماوات 

وم، وجعل واألرو، فأما السماء فرفع سمكها، ونظم سلكها، وزينها بالنج
فيها الشمف واليمر آيتين، يستضاء بهما في الليل والنهار، ليعلم بمجاريها 
تعاقب الدهور واإلعقار، فأما األرو فبسط مهادها، وأرسيى أطوادهيا، 
وأخرج منها ماء ها ومرعاها وأسكنها خليه، فبوأهم أمالكها، وأجيرى لهيم 

وهداهم إلى السير أفالكها، وعرفهم مسالكها، وعلمهم منافعها ومضارها، 
فيها برا  وبحرا ، وسهال ووعرا، كل ذلك منه جلت قدرتيه بحكمية وتيدبير، 
ومشيييئة وتيييدير، فتعييالى ميين هييذا ملكييه وسييلطانه، وقيينعه وبرهانييه فييإن 
أفضل ما عنى به الناظر، واستعمل فيه األفكار والخواطر، ما سبق الملك 

قييييلية، وإيطالييييا، المعظيييم رجيييار المعتيييز بييياهلل، الميتيييدر بيدرتيييه، مليييك 
وأنكبردي، وقلورية، إمام رومة الناقر للملة النقيرانية، إذ هيو خيير مين 
ملك اليروم وسيطا وقبضيا، وقيرف األميور عليى إرادتيه إبراميا  ونيضيا ، 
ودان في ملته بدين العيدل، واشيتمل علييهم بكنيف التطيول والفضيل، وقيام 

نظيام وأجميل  بأسباب مملكته أحسن قيام، وأجرى سنن دولته عليى أفضيل
الييام، وافتتح البالد شرقا  وغربا ، وأذل رقاب الجبابرة من أهل ملتيه بعيدا  
وقربييا ، بمييا يحويييه ميين جيييوب متييوفرة العييدة والعييدد، وأسيياطيل متكاثفيية 
متناقرة المدد، قيدق فيهيا الخبير بيالخبر، وتسياوى فيي معرفتهيا السيمع 

لييه، وأِتيي ميرام والبقر، فأِتي غرو بعييد ليم يقيل إلييه، وليم يخطير ع
عسييير لييم يخييط يتيّسيير لديييه، إذ األقييدار جارييية بوفييق مبت ياتييه وإراداتييه، 
والعمييادات خادميية لييه ومتقييرفة علييى اختييياري فييي حركاتييه وسيييكناته، 
فأولياؤي أبدا  فيي عيز قعسيري شيايع، وأعيداؤي فيي ذل وبيوار متتيابع، فكيم 

نيور أقطارهيا، مراتب فخر شيد أركانها، وكم هزاييا هميم أطليع أقمارهيا و
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وقير حيدائيها روضيا زهييا، وغرسيا زكييا، ثيم جميع إليى كيرم األخيالق 
طيييب األعييراق، وإلييى جميييع األفعييال حسيين الخييالل، مييع شييجاعة اليينفف، 
وقييفاء الييذهن، وغييور العيييل، ووفييور الحلييم، وسييداد الييرأي والتييدبير، 
والمعرفيية بتقيياريف األمييور ميين نهاييية الفهييم الثاقييب، ومراميييه كالسييهم 

ايب وميفالت الخطوب مستفتحه لديه، وجميع السياسيات وقيف علييه، الق
ونوماته ييظات األنام، وأحكامه أعدل األحكام، وعطاياي البحار الزواخر، 
وال يوث المواطر، وأما معرفته بالعلوم والرياضيات والعمليات فال تدرك 
بعييد وال تحقييى بحييد، لكونييه قييد أخييذ ميين كييل فيين منهييا بييالحظ األوفيير، 

فيها باليدح المعلى، وليد اخترع من المخترعات العجيبة، وابتدع  وضرب
من االبتداعات ال ريبة ما لم يسبيه أحد من الملوك إليه، وال تفرد به، وها 
هييي ظيياهرة للعيييان، واضييحة الييدليل والبرهييان، ومسيييرها فييي األمقييار، 
وانتشار ذكرها في جميع النواحي واألقطار، وأغنانا عن ذكرهيا مفقيلة، 
ومتنوعة واإلتيان بها متفرقة وال مجتمعة، مع أنيا ليو ذهبنيا إليى وقيفها، 
وأعملنييا الفكييرة فييي تسييطيرها ورقييفها، لبهرتنييا آياتييه المجييرة معانيهييا، 
المتعييززة مراميهييا، وميين الييذين يحقييى عييدد الحقييى ويبلييغ فيييه إليييى 
ال رو األققى، فمن بعو معارفه السنية ونزعاته الشريفة العلوية، أنه 

اتسعت أعمال مملكته، وتزايدت همم أهيل دولتيه، وإطاعية أهيل اليبالد  لما
الرومييية، ودخييل أهلهييا تحييت طاعتييه وسييلطانه، أحييب أن يعييرف كيفيييات 
بالدي حيييية، وييبلهيا ييينيا وخبيرة، ويعليم حيدودها ومسيالكها، بيرا  وبحيرا  
وفي أي إقليم هي وما يخقها من البحار والخلجان الكائنة بها، مع معرفة 
غيرها من البالد واألقطار في األقاليم السبعة التي اتفق عليها المتكلميون، 
وأثبتها في الدفاتر الناقلون والمؤلفون، وميا لكيل إقلييم منهيا مين قسيم بيالد 
يحتوى عليه، ويرجع إليه وبعد منه بطليب فيي ميا الكتيب المؤلفية فيي هيذا 

  (1)الفن 

ولكننيا نسيتطيع أن نيرى ال تكاد خقائص هذي الميدمية تختليف عميا سيبق، 
من خاللها عدة أشياء  فمخاطبة الملك تتم بينفف األليياب التيي كيان يخاطيب بهيا 
أمييراء المسييلمين، وذلييك حييين يقييفه بيولييه  فييإن أفضييل مييا عنييى بييه النيياظر، 
واستعمل فيه األفكار والخواطر ما سبق الملك المعظم رجار المعتز باهلل الميتدر 

لذي نراي، يوحي لنا بأننا نيرأ ققيدة ولكن في النثير، بيدرته  كذلك فهذا المدح ا
ِب هذا النثير  فتلك األلفاظ والتشبيهات وهذي القفات التي يتقف بها روجار تِيّرف

، وأعيداؤي شايع من الشعر، ففي قوله  فأولياءي أبدا  في عز قسعري إلى حد كبير
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شيعراء قييلية في ذل وبوار متتيابع  ال يبتعيد عين تليك القيفات المتداولية عنيد 
 حين يمدحون أمراءهم، كيول ابن حمديف وقد كثر عندي هذا المعنى 

 وع رررررره  ميفرررررر  الرررررر لًّ أاررررررل  ا يفررررررى   

 

 

 

 

ًّ أارررررل  ال ررررر ل      (1)وعررررره  م يف ررررر و اللررررر

أما قوله  فاألقدار جارية بوفق مبت ياته  وقوله  ونوماته ييظات األنام  فيد  
اءهم بييظة الذهن ومعرفية عليم سمعنا كثيرا  من شعراء قيلية وهم يقفون أمر

 ال يب، وأن األمور تجري كما يشاء ويريد كيول أحدهم 

 مرررررررا م لرررررررلو االأسرررررررااو غرررررررري  مرررررررضاءة  

 

 

 

 

 فكأن مررررررررررا يضكاموهررررررررررا أدوامرررررررررر و  

ولسنا في مجال الميارنة، حيث يظهر ذلك من خالل هذي الميدمية بوضيوح  
وشيجاعة نفسيه، تام، فوقف عدله، وعطاياي الزواخير كالبحيار، ووفيور حلميه، 

وقفاء ذهنه، وكيرم أخالقيه، وطييب أقيله، وعنقيري، كلهيا ال تبتعيد عين تليك 
 األوقاف التي التيينا بها في غرو المديح 

أما ما تمثله هذي الميدمة من اقتباف آيات الذكر الحكيم، فالناظر فيها يشيعر 
وعجائيب ، اعتماد الكاتب على التضيمين مين آييات الكتياب فيي وقيف قيدرة هللا

   وقف الشمف، واليمر، والسماء ، واألرو من، مخلوقاته

-4 - 

 خصائص النثر الفني:

نالحظ على هذا اللون من النثر عدة خقائص أو مالمح عامة، تظهير فييه 
وال تختلف مين نميوذج آلخير، ومين هيذي الخقيائص، غلبية السيجع واالزدواج، 

البديع، وأخيرا  الجميع وكثرة االقتباف والتضمين، ثم توشية هذي الكتابات بألوان 
 بين الشعر والنثر 

غلبيية السييجع علييى النثيير القيييلي، وهييذا ليييف بييدعا أو غريبييا ، حيييث كييان  -أ
الشرق يعيب مدرسة ابن العميد التي فتن بها كتاب ذلك العقير، فيليدوها 
وساروا عليى أثرهيا، وقييلية ك يرهيا مين بيئيات األدب العربيي، تيأثرت 

نهييا كانييت أرحييب قيدرا  ميين غيرهييا، فلييم بالسيجع، فوش ييت نثرهييا بيه، ولك
تأخذ بذلك التعييد، بل ظل سجعا  بسيطا  سهال ، ليف فيه وعورة وقعوبة، 
حيث نجد الكاتب ال يلتزم لفظية السيجع الواحيدة فيي أكثير مين أربيع جميل 
غالبا ، لينتييل بعيدها إليى لفظية مسيجوعة أخيرى، فجميل السيجع قيد تطيول 
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  (1)تييأتي ققيييرة، فهييذا ابيين القييبا  ييييولأحيانييا لييديهم ولكنهييا غالبييا  مييا 
 أمينة على اللحم الموضوع، ولو شفها فيرط الجيوع  ثيم ينتييل إليى لفظية 

 أمانة، وال رضيت يوما خيانة   تأخرى  وما خان

   وهو ييسم باهلل العظييم، (2)وكذلك ما نجدي في قول محمد بن عيسى الفييه
رار بفضيلها لعليى مينهج قيويم، ومين اإلقي أنه من مواالتها لعلى قيراط مسيتييم،

 ومن الدعاء لها لعلى حال مييم  ثم ينتيل إلى لفظة أخرى تنتهي بحرف آخر  

وأكثييرهم التزامييا بالسييجع الفييييه أبييو موسييى عيسييى بيين عبييدالمنعم القيييلي 
   ليشيد من عرقات الفضل دارسها، ويبين مين (2)حيث ييول في وقف الخط

اق المعالي حنادسها، ويبسط من أوجه اللييالي أعالم المجد طامسها، وينير من أف
عوابسييها  ثييم ينتيييل إلييى لفظيية أخييرى تنتهييي بالفيياء فييييول   فنظييرت إلييى خييط 

 موقوف، معتدل الحروف  

فييي رسييائلهم نجييدي فييي ميييدمات كتييبهم فييابن مكييي ييييول فييي  يومييا نجييد
  (1)ميدمته

انها،  ودخلت ل ية العيرب، فليم تيزل كيل ييوم تنهيدم أركانهيا، وتميوت فرسي
حتى استبيح حريمها، وهجن قميمها، وعفت آثارها، وطفئت أنوارها  ثم ينتيل 

 إلى لفظة أخرى وهكذا هم في نثرهم الفني 

ومن خالل هذي األمثلة نرى التزامهم السجع فيي جميل قيد تطيول أو تيقير 
في ظل ذلك االزدواج اليذي يظهير مين خيالل تليك الفييرات المتعادلية بفواقيلها 

 الميفاة 

ا اسييتكان غييرهم لعظميية الييرآن، ذروة البالغيية والبييان، فزينييوا أدبهييم كمي -ب
ببياته، وأناروا جوانبه بمعانيه، فارتيى علوا ، وازداد قيوة واتسيعت آفاقيه، 
وانتظميييت عباراتيييه، وتعيييددت مدلوالتيييه، حتيييى جييياءت بعيييو الرسيييائل 

 والخطب قفا  من اآليات الكريمة 

ج، فاقتبسييوا ميين اليييرآن الكييريم وقييد أخييذ القيييليون فييي نثييرهم بهييذا اليينه
والحييديث الشييريف، مييا يناسييب الميييال، فهييذا محمييد بيين عيسييى الفييييه، يضييمن 

  (9)رسالته التي أرسلها إلى قدييه كثيرا  من اآليات واألحاديث فييول
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 وأتلو عند ذلك  يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا  عظيما  ثم أرجع إلى قول 
الهييم والحييزن  بعييد هييذا التضييمين يعييود إلييى    اإليمييان باليييدر يييذهبالنبييي 

 االقتباف فييول 

 فاعلم أن األمور كلها ميدرة، وأنها في اللوح مسيطرة، فيأفزع إليى اليدعاء 
 القدور   يلميدر األمور، الذي يعلم خائنة األعين وما تخف

ولننظر إلى قول ابن القبا ، وهو يرى أرضه التي أنفق فيها أمواله، بناء  
، تِنهب وتِست ل، فيتمثل تلك اليقة اليرآنيية العظيمية، فيي ذليك وزراعة  وتشييدا  

الذي أعطاي هللا مين نعميه، فكفير بيأنعم هللا، وزيين ليه الشييطان سيوء عمليه وفيي 
  (1)ذلك ييول

 فييإذا بل ييت ثمرتييه، ووجبييت غلتييه، حييام عليييه بنييو حييام، ولييم يمتنييع ميينهم 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )بحيييييييارف وال حيييييييام 

  (ۅ

أما اإلدريسي فيقف لنا في ميدمة كتابه الج رافيي   األرو ، والسيماء ، 
  (2)من خالل الوقف اليرآني لها فييول

 فمن آياته خلق السموات واألرو، فأما السماء فرفع سمكها، ونظم سلكها 
وزينهييا بييالنجوم، وجعييل فيهييا الشييمف واليميير آيتييين، يستضيياء بهمييا، فييي الليييل 

ها تعاقب الدهور واألعقيار، وأميا األرو فبسيط مهادهيا، والنهار ليعلم بمجاري
 وأرسى أطوادها، وأخرج منها ماءها ومرعاها  

اقطنع القيليون في نثيرهم الفنيي، التعيابير الجميلية، واألسياليب الرائيية،  -جـ
واأللفاظ المعبرة، إلى جانب تلك المحسنات البديعيية مين لفظيية ومعنويية، 

ارهم أغلييب، ومييع ذلييك فإننييا ال نعييدم وجودهييا إال  أن هييذي القييفة فييي أشييع
متناثرة في رسيائلهم، فهيذا الفيييه عيسيى بين عبيدالمنعم يحييط فيي رسيالته 

   رقعتييي نحييوك (2)المسييجوعة ب الييب أشييكال البييديع المختلفيية حيييث ييييول
سيدي وسندي وذخري وعضدي ومن بيذ وبيز، جميع مين سيبق وعيز، فيذ 

حييدي، مييد  ربييي مييدتك فييي دهييري ووحيييد عقييري، وغريييب زمنييه ونسيييج و
 مربوب نعمته، ومدد نقرته   وسوغك من ضروب نعمه بهنيّفهف ومريّفهف  
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   (1)وما نجدي في ميدمات كتبهم من جناف وطباق كيول اإلدريسي

 إذ هو خير من مليك اليروم بسيطا  وقبضيا ، وقيرف األميور عليى إراداتيه 
ييا  ميين خييالل ذلييك نييرى اهتمييامهم بالقيينعة، وإن كانييت قيينعة  إبرامييا  ونيض 

بسيطة، ليف فيها ذلك الكد واإلجهياد واألمثلية فيي الرسيائل األخيرى، تيدل عليى 
 هذا االهتمام وال نريد اإلكثار خشية اإلمالل 

جمييع الكتيياب فييي رسييائلهم وميييدماتهم إلييى جانييب نثييرهم، بعييو األبيييات  -د
ا  الشعرية المناسبة للميال، وهي أشعار إما أن تكون من تأليفهم، أو تضمين

من أشعار اآلخرين، ولكنهم اقتقروا في رسيائلهم عليى أشيعارهم وحيدها 
 - وأمييا مييا ذكييرت  (2)فهييذا أبييو عميير عثمييان القيييلي ييييول ميين رسييالته

ميين كتيياب الهييدى ألولييي النهييى فييي المشييهور ميين  -حرسييها هللا تعييالى 
 اليراءات وما تضمن من الروايات 

 فلرررررررررررررررو م ضغرررررررررررررررملو اىل نق ل ررررررررررررررر  

 

 

 

 

 

 ألاًّ م ررررر  تررررركل   أو كررررراك عيفرررررها ا

 عررررررر اا اىل مررررررروالا  أنارررررررئ امرررررررضى   

 

 مسرررررررررافض  والررررررررررت لو مررررررررر  فللررررررررر     

ونجد كذلك في رسائل الفيييه عيسيى ووليدي محميد، حييث نجيد محميدا  هيذا،  
  (2)يقدّر رسالة له بيقيدة من الشعر فييول

 سررا يررال  يررال  ب سررقه الرريف  ر وا سرره 

 

 

 

 

  ررره اد  عررر   وا د  مررراء  األم ررر ر والضت ررره    

  ررررره  ياهم ررررر و الليرررررالئ عررررر  م رررررضاف    

 

 اىل اليف رررررراة  بقيرررررره  األ اررررررلر والولرررررره    

ونجييد فييي رسييائل ابيين القييباع بعييو هييذي األشييعار، حيييث يمييدح قيياحب  
في بداية رسالة ليه، يرجيوي فيهيا التوسيط ليه ليدى األميير، لييمن علييه  (1)الخمف

فييي  ،(9)بتحرييير أرضييه، كييذلك فييي رسييالته إلييى األديييب أبييي حفييص األندلسييي
 جاريته السوداء 

يظييل مييا وقييلنا ميين هييذا اللييون األدبييي دليييل علييى مشيياركته  أخللريًا نقللول:

الشعر في إثيراء الحيياة األدبيية فيي قييلية، ميع أنيه ليم يبليغ درجتيه مين الناحيية 
الفنية، هذا إذا ما أخيذنا األمير عليى عالتيه وليم نليق بياال  إليى ميا ضياع مين هيذي 

                                                 

   19المكتبة القيلية  أماري عن نزهة المشتاق ص (1)
   129ص 12  ياقوت الحموي جمعجم األدباء (2)
   12ص 1الخريدة قسم شعراء الم رب واألندلف  العماد األقفهاني م (2)
جامعة الياهرة عن نسخة الجزء الرابع  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ابن بسام مخطوط (1)

   111ص
   112المقدر السابق ص (9)
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 النقوص 

ن النثر الفني الموجود بيين أييدينا نلميح جنوحيا  إليى ومن خالل هذا النوع م
المجيياز والتشييبيه والمحسيينات البديعييية فييي جنيياف وطبيياق، حيييث نلمييف حييرص 
هييؤالء الكتيياب علييى توشييية كتابيياتهم بهييذا اللييون البالغييي إلييى جانييب اهتمييامهم 
باالقتبيياف والتضييمين ميين اليييرآن الكييريم والحييديث الشييريف واألمثييال المطابييية 

كذلك الجميع بيين الشيعر والنثير فيي الرسيالة الواحيدة وهيذا ميا ظهير فيي  للحال،
 رسائلهم جميعا  

يتجلييى فييي تلييك أمييا أسييلوبهم فيييد طبييع علييى ذلييك الجمييال الفنييي ، الييذي 
، الييذي يعطييي موسييييى الكييالم انسيييابا  وهييذا السييجع الميبييول البسيييط، المزاوجيية

لفييييه عيسييى بيين عبييدالمنعم وجميياال ، ومييع هييذا االلتييزام الييذي نجييدي فييي رسييالة ا
لك التعييد اليذي كيان القيلي من إسياط حرفي األلف والالم، فإننا ال نجد أثرا  لذ

، واسييت الل المقييطلحات ل لل ريييب ميين األلفيياظ  اسييتعماميين، يسييود المشييرق
النحوية في التعبير، كبعو رسائل أبي العالء المعري، وهو فيي مجموعيه ييدل 

 ة في بساطة ودون تعييد على حيوية وتجاوب مع البيئ
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 الفصل الثاني

 النثر التأليفي
 

قد يكون من تمام البحث أن نعرو لنوع آخير مين أليوان النثير وهيو النثير 
التييأليفي فييي قيييلية، والييذي يشييكل مييع النثيير الفنييي لحميية قرابيية، وقييلة نسييب، 

ضيح فيي وعنقر تميازج، ولعيل اإلشيارة إليى هيذا النثير، تكميل لنيا القيورة فتت
 أذهاننا عن النثر القيلي 

ولعييل ميين تمييام الفائييدة كييذلك، أن نعييرو فييي هييذا المجييال لكتييابين يمييثالن 
لونين من ألوان الثيافة في قيلية، بعد أن أشرنا إلى ذلك إشارة عامة فيي أوائيل 
هذا البحث، ولن نسيتفيو فيي هيذا المييام، حتيى ال يتحيول البحيث إليى الثيافيات 

باللمحية واإلشيارة حييث نعيرو لكتيابين  أحيدهما فيي الل ية  المختلفة، بل نكتفي
وهييو كتيياب  تثييييف اللسييان وتلييييح الجنييان  البيين مكييي القيييلي، وثانيهمييا فييي 
التقوف وهو كتاب  األنوار في عليم األسيرار ومياميات األبيرار  للشيي  عمياد 

 الدين القيلي، واألول مطبوع والثاني مخطوط بدار الكتب المقرية 

لة الجاهيد نسيتلهم منهميا بعيو ميا يميأل هيذا الفيرا ، ويسيد ذليك وفي محاو
 النيص 

 

 الكتاب األول: "تثقيف اللسان وتلقيح الجنان"

كتيياب فييي الل يية ألبييي جعفيير عميير بيين خلييف بيين مكييي القيييلي، وهييو ميين 
العلماء في الل ة، الفيهاء في الدين وله في علوم النحو باع طويل، اشيتهر بالفييه 

ي الخطابيية معييروف، أمييا شييعري فيييدور كلييه حييول الحكميية والحييديث، وفضييله فيي
والزهييد والموعظيية، يخبيير عنييه اليفطييي بيولييه   فييييه، محييدث، ل ييوي، عييالم 

   (1)بالعربية مقنف في الل ة 

وقد ذكر العماد أنيه  انتييل إليى تيونف ووليي قضياءها، وهيو فيييه محيدث، 
وليه خطيب ال  خطيب ل وي، وفضله باأللسنة في جمييع األمكنية ميأثور ميروى،

ولكييين المقيييادر ال تسيييعفنا  (2)تيقييير عييين خطيييب ابييين نباتييية، تعجيييب رواتيييه 
بالتعريف بهذي الخطب وأسلوبها لكونهيا خطبيا  دينيية منبريية تحيث عليى اليوعظ 
والتذكير والتأثير في السامع، وربما كانت تلك األشعار الوعظيية التيي اتسيم بهيا 

                                                 

   227ص 2  اليفطي جإنباي الرواة على أنباي النحاة (1)
   129ص 1  العماد األقفهاني مالخريدة قسم شعراء الم رب (2)
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 (1)أسلوب المرشد ون مة الخطيب  خطبه المنبرية ففيها روح الواعظ و يضمنها
والتحييذير ميين ، وعييدم ال فليية، ي التييي يييدعو فيهييا إلييى تييذكر المييوتوميين أشييعار

   (2)، قولهالعياب

 ع ترررررررررررررررال للمررررررررررررررروا  سويف سررررررررررررررررى  

 

 

 

 

 واررررررررررررررو مررررررررررررررا البرررررررررررررره  م يف رررررررررررررر   

  يرررررررررررررل  نررررررررررررر  ست رررررررررررررل عيفررررررررررررر     

 

 واررررررررررررررررررو ال سوت ررررررررررررررررررلو عيفرررررررررررررررررر   

 كيررررررررررف ميفسررررررررررا  و رررررررررره جررررررررررا    

 

 ءمرررررررررررررو اوا رررررررررررررل  مررررررررررررر  لهون ررررررررررررر 

 ال اليفررررررررا  ارررررررروى  ملقررررررررى الوسررررررررل     

 

 ا غرررررررررررررررررررررررررهال اك  مل م  وررررررررررررررررررررررررريف  

 والررررررررررر ا سيف رررررررررررو مررررررررررر  اليفرررررررررررا    

 

 ا أ"رررررررررررررررو التقرررررررررررررررون فكييف ررررررررررررررر  

ولييه أشييعار تسييير علييى نفييف األسييلوب حيييث ينقييح بالعزليية ويييدعو إلييى  
اليناعة والبعد عن مقاحبة الجهول، وله أشعار في الشيب ،وكلها ال تخرج عن 

يهيا، فيي بيتيين أو هذا السمت، فهي ميطوعات تدور حيول الفكيرة التيي يسيعى إل
 أكثر، ولكنها ال تقل حد اليقيدة المطولة 

 

 

 سبب تأليف الكتاب:

وميع أن ال ياون ليم  (2)حدّث العماد أن شعر ال اون القييلي فييه لحين كثيير
ينفرد في ذلك من بين شيعراء قييلية، إال أن هيذا اللحين امتيد ليقيل إليى جمييع 

لعامة، حيث أقبح الجمييع الطبيات من شعراء وكتاب وخطباء وإلى الخاقة وا
يعييانون ميين خطيير هييذا المييرو الل ييوي الييذي يسييمى اللحيين أو العجميية، وقييد 
استفحل هذا الداء واستشرى حتى وقل إلى التقحيف في آييات الكتياب الكيريم 
والمشهور من الحديث على ما ذكري ابين مكيي وابين حوقيل، وقيد آليم ذليك دعياة 

لسييان الييذي أخذتييه الحمييية لل تييه، الحفيياظ علييى الل يية، وميينهم قيياحب تثييييف ال
وعييرف الييدور الييذي ينتظييري، عنييدما رأى الخاقيية وأفاضييل النيياف ييعييون فييي 

   وليد وقفيت (1)؟ وفي ذلك ييول ابن مكياء ال تليق بعامة الناف فكيف بهمأخط
على كتاب بخط رجل من خاقة الناف وأفاضلهم فيه  وأحب أن تشتهد ليي فيي 

هد  ورأيت بخط أخير أكبير منيه وأعليى منزلية بييت كذا وكذا  بالشين يريد  تجت
 شعر على ظهر كتاب وهو قول الشاعر 

                                                 

   9  ابن مكي صميدمة تثييف اللسان (1)
 ص      1هاني م  العماد األقفالخريدة قسم شعراء الم رب (2)
   29نفف المقدر ص (2)
   12  ابن مكي صتثييف اللسان (1)
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 ٍوامرررررلو ل اررررر اار ال علررررره  عيفرررررهاه  

 

 

 

 

 ُيِّررررررررررهاا اال كللررررررررررهر األبررررررررررراعضر  

كتبه  لألقفار  بالقاد     وكتب إلى آخير مين أهيل العليم رقعية فيهيا وقيد  
الضيعف الل يوي الظياهر عزمت على اإليتيان إليك بزيادة ياء  هذا اللحن وهيذا 

  (1)كيان سيببا مين األسييباب التيي دفعيت ابيين مكيي لتيأليف كتابييه وفيي ذليك ييييول
 وإنما ابتدأت بالتقيحيف ألن ذليك كيان سيب تيأليف الكتياب ومفتياح النظير فيي 
تقنيفه  أما السبب المباشر الذي جعله ييدم عليى عمليه فيي تأليفيه وهيو أن أحيد 

واألشيعار، سيأله أن يجميع ليه  مميا يقيحف المتخققين بالفيه وحفظ األخبار 
فأجابييه ابيين مكييي باإليجيياب  (2)النيياف فييي ألفيياظهم، ومييا ي لييط فيييه أهييل الفيييه 

وأضاف إليه األغاليط التي سمعها مين النياف عليى اخيتالف طبيياتهم وثيافياتهم، 
 وجمع هذي األغاليط ثم قوبها وقدمها لنا في كتابه هذا 

 

 موضوعات الكتاب:

الكتاب نستطيع التعرف على هيدف المؤليف مين كتابيه اليذي من خالل اسم 
أرادي أن يكييون تثييفييا للسييان، وذلييك بإزاليية العجميية عنييه وتيويمييه ميين اللحيين 
والخطيييأ، وتلييحيييا  للجنيييان مييين خيييالل ذليييك العيييرو الكبيييير للشيييواهد واألمثلييية 
واألحاديييث التييي اسييتياها ميين مقييادر التييراث، فهييو إلييى جانييب تلييك األخطيياء 

ية التي ابتدأ كتابه بهيا، فييد أضياف أغياليط وموضيوعات أخيرى، وفيي التقحيف
 فجمعت من غلط أهل بلدنا ما سمعته من أفواههم مما ال يجوز في  (2)ذلك ييول

، ونبهييت علييى وهييم ال يعرفييون سييوايلسييان العييرب، أو ممييا غيييري أفقييح منييه، 
ائز غليط  جواز ما أنكر قوم جوازي، وإنج كان غييري أفقيح منيه، ألن إنكيار الجي

وعليت بذلك ما تعلق به من األوزان، واألبنية، والتقريف واالشتياق، وشواهد 
الشييعر واألمثييال، واإلخبييار  ثييم أضييفت إليييه أبوابييا  مسييتطرفة، ونتفييا  مسييتملحة، 

ليكون الكتاب تثييفيا  للسيان، وتليحييا  للجنيان، ولينشيط إليى  وأقوال  يياف عليها،
 رك في مطالعته الحالي والعاطل  قراءته العالم والجاهل ، ويشت

وبهذا أرادي ال أن يكون فيط إحقاء  لألخطاء، وتقويبا لها، بيل هيو يأميل 
من كتابه أن يستفيد منه الناف، على اختالف طبياتهم ومشاربهم وقد جعل كتابه 

 خمسين بابا رتبها كاآلتي 

باب ما  باب التقحيف، باب التبديل، باب ما غيروي من األسماء بالزيادة، 
غيروي من األسماء بالنيص، باب ما جاء سياكنا  فحركيوي، بياب ميا جياء متحركيا  
فأسييكنوي، بيياب مييا غيييروا حركاتييه ميين األسييماء، بيياب مييا غيييروا حركاتييه ميين 

                                                 

   19تثييف اللسان ص (1)
   12نفف المقدر ص (2)
   19-11نفف المقدر ص (2)



 292 

، بيياب مييا غيييروي ميين األفعييال ةاألفعييال، بيياب مييا غيييروي ميين األفعييال بالزييياد
ن، باب ما غيروا بناءي من بالنيص، باب ما غيروي من أسماء الفاعلين والمفعولي

أنواع مختلفة، باب ميا أنثيوي مين الميذكر، بياب ميا ذكيروي مين المؤنيث، بياب ميا 
يجييوز تييذكيري وتأنيثييه وهييم ال يعرفييون فيييه غييير إحييداهما، بيياب غلطهييم فييي 

بياب ميا جياء جمعيا  التق ير، باب غلطهم في النسب بياب غلطهيم فيي الجميوع،
ال يجيوز إفيرادي، وميا جمعيوي مميا ال يجيوز فتوهموي مفردا  باب ميا أفيردوي مميا 

جمعه، باب في أنواع شتى، باب ما وضعوي غير موضعه، باب ما جياء لشييئين 
أو ألشياء فيقروي على واحد، باب ما جاء لواحيد فيأدخلوا معيه غييري، بياب ميا 
جياء فيييه ل تييان فتركوهمييا واسييتعملوا ثالثيية ال تجييوز، بيياب مييا جيياء ثييالث ل ييات 

لوا رابعة ال تجوز، باب ميا غلطيوا فيي لفظيه ومعنياي، بياب ميا فتركوهن واستعم
تنكييري الخاقيية علييى العاميية وليييف بمنكيير، بيياب خالفييت العاميية فيييه الخاقيية 

 وجميعهم على غلط 

باب ما جاء فيه ل تان استعمل العامية أفقيحهما، بياب ميا العامية فييه عليى 
أهيل الحيديث،  على الخطأ، باب غلط قراء اليرآن، باب غلط القواب والخاقة

باب غلط أهل الوثائق، باب غلط أهيل الطيب، بياب غليط أهيل السيماع، بياب ميا 
يجرى في ألفاظ الناف وال يعرفون تأويله، باب ما تأولوي على غير تأويله  باب 
من الهجاء باب حروف تتيارب ألفاظها وتختلف معانيهيا، بياب حيروف تتييارب 

فيي المبياني وتتييارب فيي المعياني، ألفاظها وتتضاد معانيها، باب حيروف تتفيق 
باب عالمات ترفع االشيكال مين حيروف متياربية األشيكال، بياب فيي ضيد اليذي 
قبله، باب ميا يكيون فضييلة لشييء ورذيليه ل ييري، بياب ميا ظياهر لفظيه مخيالف 

 لمعناي  

هييذي هييي موضييوعات الكتيياب بترتيبهييا المييذكور، وقييد اعتمييد المؤلييف فييي 
ة واألحادييييث الشيييريفة  ورواييييات وكتيييب تقيييويبها عليييى النقيييوص اليرآنيييي

الل ويين، والنحويين وسنورد هنا أمثلة لبعو هذي المعالجيات التيي أوردهيا ابين 
الخمسيين،  مكي ، ميتقرين على أبواب معينة ومتفرقية مين بيين أبيواب الكتياب

لنتعييرف أوال  علييى أسييلوب المؤلييف فييي معالجاتييه، ومييا نجييدي فييي تلييك األبييواب 
ارات من معالم حياة قيلية االجتماعية والعيلية، وللتنبيه عليى والمعالجات والعب

 أهمية هذا الكتاب والتعريف بييمته للرجوع إليه واالسترشاد به 

يباب التضعيف وهو أسياف الكتياب ومن هذه األبواب: ، ع، ومين أجليه ِوضف
وفيه نتعرف على تليك اللهجية التيي كانيت تسيود المجتميع القييلي، ثيم بياب فيي 

ث ترى تلك األخطاء الشائعة فيي كتابياتهم، وبعيد ذليك نتعيرو لبيابين الهجاء ح
اللحيين  همييا  بيياب غلييط قييراء اليييرآن وبيياب غلييط أهييل الفيييه، ومعنييى وقييول

والعجمة والتقحيف إلى هذين البابين هو استشراء هذي األخطاء، وشدة الخطير 
 الذي حاق بالل ة في ذلك الزمان وفي تلك البيئة 
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السبب األقيل لتيأليف الكتياب حييث جميع وتحيرى  هو (1)وباب التقحيف
تلك األغالط التي سمعها من أفواي الناف في بلدي، وفيي هيذا البياب باليذات أورد 

، وأعيالم ، وأشيعار،وكلميات، أحاديث  من، ك األلفاظ التي ييع فيها التقحيفتل
 وقد حقر التقحيف في الحروف المتشابهة التالية 

يلبة في الوقيف هياء والهياء األقيلية، الحياء والخياء  التاء والثاء، التاء المن
الدال والذال، الراء والزاي، السين والشين، العين وال ين، الفاء واليياف  ومثيال 
ذليييك   فيييالن مطليييوب بثيييار   وميييا أخيييذت بتيييارى منيييه  بالتييياء وتيييرك الهميييز 
والقواب  الثأر  بالثاء والهمز  وييولون في جمع  عضه  عضات  والقواب 

بالهاء   وييولون  عبد مناي  والقواب  عبد مناة  بالتاء وقيد غليط قيوم   عضاي
 أبا تمام في قوله 

 ايررررهن ب رررر  ب ك ررررضر برررر ر عترررره ميفررررا   

 

 

 

 

 

 برررررررن الكثيررررررر   ال رررررررضد  واالمررررررروا    

ش يفج بالحياء وفتحهيا   رج وييولون لنبت كثير الشوك   ِخرشيف  والقيواب ح 
 وفتح الشين 

ذجق  بالدال غيير معجميه وييوليون  وييولون لجانب الفم شذق والقو اب  شف
 أوجزتييه بييالرمح  والقييواب  أوجرتييه  بييالراء ومعنيياي جعلييت لييه فييي جسييمه 
وجارا كوجار السباع، وقيل هو من الوجور يرييد طعنتيه فيي فميه، ومين الشيعر 

 وهو لمعن بن أوف المزني 

 أعلأموررررررررر  الضماسرررررررررُة كرررررررررل  سررررررررروا    

 

 

 

 

 

 فلمارررررررررا اااررررررررررته  اررررررررراعهو و امرررررررررانئ

دونه بالشييين   اشييتد  وذلييك تقييحيف، ومعنييى  اسييتد  قييار سييديدا  ينشيي 
د  والرمي ال يوقف بالشدة وإنما يوقف بالسداد وهيو اإلقيابة يييال  رام مسيدّف

 وِمس د د 

 ، وهو الط ري والقواب  عبيط بالعين غير معجمة وييولون  دم غبيط

 وينشدون قول ابن أبي ربيعة  

 فلررررره أا  كرررررالت مري ميفظرررررض  نررررراهض   

 

 

 

 

 وال كليررررالئ احلررررجِّ أ  ُلررررت     ا اررررون   

ييولون   أفلتن ، بالفاء وذلك تقيحيف إنميا هيو باليياف مين  اليليت  وهيو  
، ومنيه اميرأة ، ومنه قولهم  إن المسافر ومتاعه على قلت إال ميا وقيى هللاكالهال

 ، وهي التي ال يعيب لها ولد ميالت

ي اسيم بليدهم عليى ميا وقد وقل التقحيف بهم حد ا كانوا معه يقحفون في
 يذكر ابن مكي فييول   وييولون سيلية ، والقواب قيلية  

والظيياهر ميين تقييحيفهم هييو ميييل ألسيينتهم إلييى التخفيييف، فاألقييوات التييي 
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تحتاج إلى قوة وشدة يستبدلونها بأقوات أخف وأرق، كذلك في الحركات حيث 
اللسيان ينطليق يميلون إلى الكسير عنيد الفيتح والفيتح أقيوى، وكيذلك هيم يتركيون 

دون أن يييدوي بضبط األلفاظ كما في الضياد والظياء، وليو سيرنا فيي هيذا البياب 
إلييى آخييري وفييي تلييك األبييواب المشييابهة لوجييدنا لهجيية خاقيية بهييؤالء القيييليين 
تميزهييا ميين غيرهييا ميين اللهجييات العربييية، وهييذي الخقييائص حقييرها الييدكتور 

وفي القيغ، وفي داللة األلفياظ عبدالعزيز مطر في  األقوات الساكنة واللينة، 
   (1)من حيث ت ير مجال الداللة، وتخقيص العام وتعميم الخاص 

، جعليه للكتابية (2)، فبياب الهجياءكان الباب السابق قد خققيه للنطيق وإذا
، ثييم ليواعييد ضييبطها وتقييويبها  لتلييك األخطيياء الشييائعة فييي الكتابييةوعييرو 

لك كيفية كتابة األلف فيي آخير فعرو أللف  ابن  متى تثبت ومتى تحذف، وكذ
الكلمة إذا كانيت منيلبية عين واو أو يياء وتعيرو كيذلك لمواقيع الهميزات ومتيى 

، أو متطرفة، ثم األلف الواقعة بعيد واو الجماعية، أو إذا مبتدأة، ومتوسطةتكون 
 تعددت األلفاظ وغير ذلك من اليواعد اإلمالئية 

ب أكثر الخاقة  قال ابن عمر  يكت (2)واألمثلة التي تعرو لها كثيرة منها
وقيال ابين الياسيم     وأشيباي ذليك ب يير أليف وييرون أنهيم قيد امتيازوا بيذلك عيين 
العاميية  والقييواب أال تكتييب  ابيين  إال بيياأللف إال إذا وقييع بييين اسييمين علمييين 

تحيذف منيه  وكيذلك إذا وقيع بيين عليم وكنيية كاالسيم فانيك وكان وقفا  ال خبيرا ،
األليييف إذا كيييان خبيييرا  أو مثنيييى أو إذا نسيييبته إليييى جيييدي  األليييف أيضيييا ، وتثبيييت 

والموضع الذي يحذف فيه األلف من  ابن  يحيذف فييه التنيوين مين االسيم اليذي 
 قيل  ابن    والمؤنث يجري مجرى المذكر في جميع ما ذكرناي  

 ويقول: يف اجتم ع األلف ت أو الواوات:

قر على اثنتيين نحيو قوليك  واعلم أنه إذا اجتمع ثالث ألفات أو واوات اقت
، فإنيك تكتيب ألفيين للفيرق بيين فعيل ان قيرأا وميألابراآت وماآت فأما قولك الزيد

  (1)الواحد وفعل االثنين، وقد كتبه بعضهم بألف واحدة ، إال أنه بألفين أحسن 

وقد ذكر حذف األلف حيث تحيذف اسيتخفافا لكثيرة اسيتعمالها مثيل إبيراهيم 
، نحييو طييالوت وجييالوت وغيرهمييا ، فييال ر اسييتعمالهمييا ال يكثيي ، فأميياعيلوإسييم

 ، وغير ذلك مما تعرو له ابن مكي من النظائر المشابهة (9)تحذف ألفه
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عرو ابن مكيي للفيروق فيي اسيتعمال األلفياظ  (1)وفي باب غلط أهل الفيه
وفي اختالفهم حول تليك المقيطلحات الفيهيية حييث أن  أكثيرهم ال يفيرق بيين  

جوز  والقواب أال توضع لفظة منهن موضيع األخيرى، يجب   و  بن ي   و ي
فيي اإلباحية  " ألن  يجب  إنما تكون في الفرائو و ينب ي  في الندب  و يجوز

ثييم يعييرو لتعييين تلييك األلفيياظ التييي يحركونهييا وهييي سيياكنة أو يسييكنوها وهييي 
متحركة وغير ذلك من األلفاظ التي يتركيون فيهيا الهميز وتليك األلفياظ المعجمية 

ن بها غير معجمه أو العكف، وهو في كل ذلك ال يعدو أن يكون خطيأ فيي ويأتو
اللفظ حيث ال نجد اختالفا  في معاني المقيطلحات واأللفياظ الفيهيية، وإن يكيون 

 يق ون بعو األلفاظ في غير ميامها الالئق 

وفي باب غلط قراء اليرآن أورد ابن مكي في هذا الباب عدم مبياالة الييراء 
الخفيفة  والتنوين عند الياء والواو كيوله تعالى   إن ييوليوا   مين بإظهار النون 

  (2)يلمزك  من جنات وعيون  ويرى كراهة القالة خلف مين يظهرهمهيا فييال
رحمه هللا  - ولم ييرأ أحد من األئمة مثل هذا باإلظهار وسألت أبا علي الجلِولي 

اليياء واليواو، فييال  عن القالة خلف من يظهير النيون الخفيفية والتنيوين عنيد  -
 تكيري القيالة خلفيه ألنيه قيد خيرق اإلجمياع وقيرأ بميا ليم يييرأ بيه أحيد  وكييذلك 
تعرو لمن يتعمد الوقف في مواضع ال يجوز الوقف عليها، إال من غلبه النفف 
كيالوقف عليى قوليه تعيالى   وإذا رأييت ثيم  ويبتيدئ  رأييت نعيميا  وعليى قولييه 

كييل هييذي األبييواب وسييواها ال يخييرج عيين   مطيياع ثييم  ويبتييدئ  أمييين  وهييو فييي
خطتييه التييي رسييمها لنفسييه يييدل علييى الخطييأ ثييم ييييوم بتقييويبه فييي قييبر العييالم 

 وجهد الباحث وحماسة اإليمان بالحفاظ على ل ة اليرآن 
 

 منهج ابن مكي في كتابه:

ميين خييالل الميدميية يظهيير ميينهج الكاتييب فييي تييأليف كتابييه ، وأسييلوبه الييذي 
، وطرييتيه فيي التنسييق والتبوييب والعيرو، وقيد اتبيع ابين اتبعه في جمع مادته

مكي في معالجته لألخطاء الشائعة في اللهجية القييلية منهجيا  علمييا  توضييحيا ، 
معنيى  فهو أحيانا ال يكتفي بإيراد الخطأ وقوابه، بل هو يزودنا بشرح يسيتوفي

، وآراء ، ويدل على الخطأ، مبينيا  ل يات العيرب ولهجياتهم فيميا يقيوبهالقواب
األقييدمين، مضييمنا ذلييك مييا يناسييبه ميين أخبييار وأمثييال وحكييم وشييواهد وققييص، 
وهييذي بحييق تعطييي اليييارئ قييدرة علييى مواقييلة اليييراءة دون ملييل، إلييى جانييب 
تزويدي بثيافة متنوعة دون استطراد يبعدي عن قيلب الموضيوع، مسيتخدما  تليك 

يتبييع الميينهج العلمييي الل يية العربييية اليريبيية التنيياول واألسييلوب الواضييح  ثييم هييو 
الحديث في تأليفه لكتابه، حيث يخضع إلشراف أستاذي ابن البر الل يوي خضيوع 
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الطالب ألستاذي، معتدا  ببرائه، حامال  توجيهاته على مكانها القحيح، دون تراخ 
أو كسل من جانبه، بل هو ينشط إلى بحثيه، جاهيدا  فيي الوقيول إليى القيواب، 

، ، ألنيه يثيق فييه ويعهيد فييه الييدرةأسيتاذي يرتضييهممّحقا كل مسألة، مثبتيا ميا 
   وعرضت جمييع ذليك عليى اإلميام األوحيد، والعليم (1)وفي ذلك ييول ابن مكي

فأثبيت  -أييدي هللا  -المفرد، ابن بكر محمد بن عليي بين الحسين بين البير التميميي 
وأبييياي ألزول عييين مواقيييف  جمييييع ميييا عرفيييه وارتضييياي، ومحيييوت ميييا أنكيييري

 أريح نفسي من عهدة الت ليط  ، واالستهداف

ويعتبر هذا الكتاب وما شابهه من تلك الكتب التي توضع دفاعا  عن العربية 
 وحفاظا  عليها، سيوفا  مقلتة على رقاب اللحن والعجمة والخطأ 

، وأبيان فيي طياتيه عين ا لهجيةوقد امتاز هذا الكتاب من غيري بأنه حفيظ لني
 عية والعيية لذلك الث ر اإلسالمي طرائق في اليول، وفي الحياة االجتما

   قنف في الل ة كتابيا (2)وقد أثنى على كتابه الكثير فاليفطي يمدحه بيوله
سماي  تلييح الجنان وتثييف اللسان  في نهايية المالحية والبييات ييدل عليى وفيور 
حظه في هذا الشأن  ووقف السيوطي كتابه هيذا بأنيه  دال عليى غيزارة علميه 

ومما يدل على ميدى ميا تمتيع بيه هيذا الكتياب مين ثيية واعتبيار  (2)وكثرة حفظه 
 تليييك النييييول الكثييييرة التيييي نيلهيييا عنيييه كثيييير مييين الكتييياب حييييث ييييذكر اليييدكتور

 أن ابن هشام اللخمي نيل كثيرا  مما جاء في تثيييف اللسيان   (1)عبدالعزيز مطر
إلييى جانييب  تقييحيح التقييحيف وتحرييير التحريييف  للقييفدي، وابيين دحيييه، 

ى النييووي فييي كتابييه  تهييذيب األسييماء والل ييات  وأحمييد بيين عبييداليادر بيين ويحييي
 مكتوم في فواته على اإلبدال، وابن خلكان والعماد الحنبلي في شذرات الذهب 

إليى جانييب مييا سييلف فليييف هنيياك بيين أبيتييه عييوادي الييدهر ميين تلييك اآلثييار 
ل قييلية فيي القيلية  ما هو أقدق من هذا الكتاب تعبيرا  عن الشيعور باسيتيال

  (9)طابعها الل وي 
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 الكتاب الثاني: 

"األنوار في علم األسرار ومقامات األبرار تأليف اإلمام عماد الدين 
 الصقلي".

 

 التعريف بالمؤلف والكتاب:

وته من ، وبما حاء اإلسالمبما مثلته قيلية من ث ر أمامي مرابط يدافع أعد
ات الحييياة االجتماعييية مييدا  ، واضييطراب فييي جنبييتنييافر األجنيياف والمعتيييدات

وجزرا ، شدة  ولينا ، كانت هنياك طبيية مين الزهياد والعابيدين والمتقيوفين تمثيل 
ذلك التيار المنبه عليى زييف الحيياة الييانع بالكياد، وكيان يمثلهيا اليضياة فيي أول 
األمر، كابن محرز وغيري من السائحين العابدين المجاهدين، ثم انتشر بعيد ذليك 

فكثر المتقوفون وخاقة المرابطون منهم على الث ور، وكيان مذهب التقوف 
من أشهرهم جميعا  الشي  اإلمام عماد الدين بين محميد بين عبيدهللا القييلي اليذي 

وطيياف الييبالد وحييج إلييى بيييت هللا  (1)هيياجر إلييى الييييروان حيييث تليييى علومييه
وأقاب من العلم والشهرة الكثير  وقيد أليف فيي التقيوف تقينيفات كثييرة مين 
أهمها وأشهرها كتاب   األنوار في علم األسرار ومياميات األبيرار  وهيو كتياب 

( تقيوف ويتضيمن هيذا المخطيوط 22مخطوط بدار الكتب المقرية تحت رقم 
 221كتابا  آخر لنفف المؤلف فيه الداللة على هللا تعالى، والكتاب األول ييع فيي 

جزاء، ومع أن هذا قفحة )في مائتين وإحدى وعشرين قفحة( ميسم إلى ستة أ
التيسيم ال يستند إلى أساف موضيوعي يييوم علييه، إذ أن المؤليف ال يسيير وفيق 
خطة معينة يتبعها فيي كتابيه حييث ال يسيت رق الجيزء موضيوعا  بعينيه، بيل هيو 

الموضييوع الواحييد فييي أجييزاء متفرقيية، كمييا نييرى فييي قييفات المريييد  يييتكلم عيين
سييت رقت األجييزاء األربعيية المخلييص حيييث تنتشيير فييي قييفحات الكتيياب، وقييد ا

نقييف مييادة الكتييياب، والجييزءان اآلخيييران وهمييا الخيييامف والسييادف اسيييت رقا 
النقييف اآلخيير، ومييع ذلييك فسيينحاول بشييكل عييام اسييتيراء موضييوعات الكتيياب 

 وحقرها إن أمكن، والتحدث عن كل جزء وما دار فيه من حديث 
 

 أالول ان لف ال كتاب :

وعاته، وتوضييييحها بالتنسيييييق يكيييياد الكتيييياب يفتيييييد لخطيييية تحقيييير موضيييي
والترتيب، بحيث نيرأ الكتياب وكأننيا نسيمع إليى واعيظ ينتييل مين موضيوع إليى 

 آخر دون فاقل أو رابط باستطراد يكاد يكون هو الياعدة 

والمؤلف ي يرم بالتيسييم والتجزئية التيي تطيرد فيي معظيم قيفحات الكتياب 
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ها تنيسييم إلييى حيييث ال يتعييرو لموضييوع إال وييسييمه إلييى أجييزاء، وهييذي بييدور
أخييرى، فنييراي ييسييم النيياف إلييى أربعيية أقسييام  الخاقيية والجاحييدون بالرسييل، 

   طبيع الخليق أجميع (1)والمنافيون الزنادقة والجاحدون بالتوحيد فيييول فيي ذليك
على أربيع  إيميان بقيدق وهيم خاقية الخليق، وإيميان بشيرك وهيم أهيل الجحيد 

لباطن، وهم أهل النفاق والزندقة، بالرسل واألنبياء والبعث، وظاهر إيمان بكفر ا
وكفر ظاهر بعيد الباطن وهم أهل التعطييل الجاحيدون للتوحييد  وفيي مييام آخير 

 مفيياتح الرشييد ومزيييد الهداييية فييي عشييرة وجييوي تفتييرق علييى أجييزاء  (2)ييييول
اإليمان، وجعل م اليق الرشد وذهاب الهداية في خمف تفترق على أجزاء الكفر 

التيسييم والتجزئية حتيى ال ي ييب عنيا لحظية ونحين نييرأ  ويشتد المؤلف في أثر 
ويييول  يعيرف عييل  (2)كتابه ففي رأيه أن  النجاة في خمف والهلكة في خمف 

وييول  إذا رأيت في المرء  (1)العاقل في ثالث ويعرف حمق األحمق في ثالث 
   (9)أربعا  فاعرف بها سخفه 

، حيث ييوم بجمع ة بالعطفنب فكرة التيسيم والتجزئويمتاز أسلوبه إلى جا
   كيل أخ (6)المترادفات وعطفها على بعضها اليبعو، كميا نلميح ذليك مين قوليه

، وال ينقرك في عيبيك ، وجليف ال يرشدك في دينك وقاحب، وخدن ورفيق،
، فهيو أضير األعيداء علييك فيي اليدنيا وال يفرج عنك كربه، ،وال يدفع عنك عيبه

يستخرج مين الشييء ضيدي فيي ميابلية لطيفية،  وأقل األخوان نفعا  في اآلخرة  ثم
فييابيييل بيييين الحسييين والسيييييء، والجمييييل واليبييييح، واألعليييى بييياألدنى، والييييوي 
بالضييعيف، وال نييي بييالفير، والعييالم بالجاهييل، وهييذي األضييداد ناتجيية عيين فكييرة 

   انظيروا إليى هيؤالء األحيداث بعيد (9)التيسيم المسيطرة على ذهنه فنجيدي يييول
ال نيى، وإليى ال نيى بعيد الفيير،  الكهول بعد الولد، وإلى الفييير بعيد التأهل، وإلى

وإلى المعافاة بعد البال، وإلى المبتلى بعد العوافي، وإلى العالم بعد الجهل، وإليى 
، فهيذا أفضيل، وذاك أجميل ، افعيل التفضييلالعارف بعد العلم  ويعتيد بعيد ذليك ب

وأفضيل أخيالق العليم الخشيية    اشرف أخيالق الحليم اإلنقياف، (9)كما في قوله
 والنقيحة، وأرفع أخالق المعرفة التواضع والرفق  
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هو يكثر مين مييدمات يسيتخرج منهيا نتيائج، ويوليد منهيا تعريفيات،  وأخريًا

واضعا  لها األسباب ومبينا  ما تحتاج إليه وميا يلزمهيا كيوليه  النياف كلهيم فييراء 
ل كليه فييير إليى التوفييق، وقيال كيل إلى العلم والعلم كله محتاج إليى العييل والعيي

علم بال عمل باطل، وكيل عميل وعليم بيال يية هبياء، وكيل عميل و عليم بيال سينة 
   (1)مردود، وكل عمل وعلم ونية وسنة بال ورع وخسران 

 

 موضوعات الكتاب:

لعيييدم وجيييود التيييزام مييين المؤليييف بترتييييب موضيييوعاته والتحيييدث عنهيييا، 
زء ميين أجييزاء الكتيياب بحيييث نلييم فسيينحاول معرفيية مييا تحييدث عنييه فييي كييل جيي

بأطرافه، عليى اليرغم مين أن كيل  جيزء مشيتمل عليى أقيوال متفرقية ال تجمعهيا 
   (2)وحدة موضوعية 

 

 الجزء األول:

   (2)يتعرو في هذا الجزء ألقول العلم ويحقرها في أربع 

وقيييفاته ، العليييا معرفيية هللا جييل ثنييياؤي بعلييم حييييية أسيييمائه األصللل األول: 

 ، وإفراد خالص ربوبيته مة توحيدياجب حيه في إقاوو ،الكبرى

معرفة دين هللا جل وعز من جهة اإلتباع لكتابه ولسنة محميد  األصل ال   ي:

، وأخالقيه، وآدابيه، وترغيبيه، وترهيبيه، ونهييه، أميري  فيي، بيه، واالتسا نبيه 
ً  بالجوارح محبة باليلب  ، وعمال 

 ولعنيه، وميا يرييد منيه وميا ييدعو معرفية عيدو هللا أخيزاي هللا األصل ال  ل::

إليه، وما يرفع به كيدي وما يهزم به خيله ورجله، ومعرفة نفسه األميارة بالسيوء 
 وهواي المردي 

معرفة الدنيا وأهل الزمان مما البد من مباشرة ماال غنيى بيه  األصل الرابع:

 عنه، وما يلتزمه من الحيوق المفروضة منها ومن أهلها 

، يتحيدث عين مفياتح الرشيد ثه عن هذي األقول األربعيةنهى حديوبعد أن ي
وم الييه، ومزيد الهداية وذهابها، وعن النجاة والهلكة، وال نا باهلل واتباع السنة، 
وغير ذلك من األفكار المختلفة التي يدل عليها، وينقح االلتزام بها، أو االبتعاد 
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ن غييري، وييتكلم وبيي عنها، ويذكر بعو قفات المربد المخليص أو الفيرق بينيه
، والسييالمة ، والعتيياب، والجهييل،والعيييل، والبيير، الحييظ  عيين ،فييي هييذا الجييزء

، ومعرفيية النيياف، وغييير ذلييك ميين أمييور الييدنيا ثييم تلييك وسييوء الظيين، والعمييل
 النقائح التي يبثها في ثنايا الجزء 

 

 

 الجزء الثاني: 

امييات ويتحيدث فييه عيين مراتيب العلميياء، وأهيل المعرفيية، ثيم يعييدد هيذي المي
والييدرجات ويبينهييا، وبعييد ذلييك يمضييي فييي حديثييه عيين أقييل التوبيية وفروعهييا، 
 فأقييل التوبيية بعييد قييحة عيييد اإليمييان العلييم بالشييرايع الظيياهرة فييي الحييدود 

وعالنييية، وفييرع التوبيية  واألحكييام ثييم الطهييارة ميين الييذنوب، والمعاقييي سييرا  
بييين أقييل الييورع  ثييم ي (1)    وخلييق التوبيية الييتخلص ميين الظلييم والمظييالموالنييدم

وفرعه وخليه وأدبه، وأقل الزهد وفرعه وخليه وأدبه، وكذلك المحبية والحييا، 
 والرضا، والتوكل، وعلم المعرفة، وإثبات الييين، وحييية األدب 

وبعيد  (2)وفي هذا الجزء ييسم العلماء إلى ثالثة  حجة ومحجاج ومحجوج 
قتيه ومين بعيدي مين العلمياء، تعريفهم يبين لنا أن  العالم األول حجية عليى أهيل و

والثاني حجة على أهل زمانه ومن بعدي من أهل االخيتالف والثاليث علميه حجية 
موضوعات متفرقة،    وأخيرا  هو يتكلم في (2)عليه فهو محجوج بعلمه ومعرفته

كإفساد الناف للنياف، واألغنيياء، والفييراء، وقيحبة أهيل البيدع، وتعليق المرييد 
 القدق وال ضب والنقيحة والمحبة في هللا باهلل، والبخل والحرص و

 

 الجزء الثالث:

وفيييه يتحييدث عيين أقييول اإلسييالم واإليمييان واإلحسييان والعلميياء بيياألمر 
  أقول اإلسالم في الظاهر أربعة إتباع األمر، واجتناب النهي، (1)والنهي فييول

تييرك االعتييراو بييالرأي علييى السيينة، واألخييذ بمييا اجتمييع عليييه األميية  وهكييذا 
قول اإليمان واإلحسان ثم يتحدث عن نور كل مؤمن بيدر طيارتيه، وأن نيور أ

 خلق قبل خلق السموات واألرو  سيدنا محمد 
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 الجزء الرابع:

ويييتكلم فيييه عيين بيياب الهداييية وإقاميية التوحيييد، والعلييم والحكميية، ومعرفيية 
اليينفف، ويظهيير سييخطه علييى الزهييد النيياتج عيين العجييز عيين الكسييب، وأقييحابه 

خفون غير ما يظهيرون، ونظرتيه إليى الميرأة، وتحيذيري منهيا، حييث أنيه الذين ي
   (1)يرى  أن سلطان الشهوة مجعول مع المرأة 

 

 الجزءان الخامس والسادس:

ويتكلم فيهما عن أقل الدين وقواعدي ثم عن أفضيل العقيور، التيي تيزداد 
ول سييوءا  كلمييا تيييدم بنييا الييزمن، حتييى يظهيير الييدجالون فييي آخيير الزمييان، ويييي

بوجييوب نشيير العلييم ميين قبييل العلميياء، إلييى جانييب تلييك األفكييار المتفرقيية التييي 
 سيتحدث عنها في كل جزء حيث نجدي يكرر كثيرا  من اآلراء واألقوال 

هذي هي تيريبا معظم الموضوعات واألفكار التي دار حولها كتياب األنيوار 
 في علم األسرار 

 تين هما ونستطيع من خالل هذي الدراسة أن نخرج بنتيج

أوالل: الت وى ال صقلية ال س ل ال غلو  يه االبتلاد عر  ا رادة أو ا رضو     

 ع  انألوى.

ففييي الييدعوة إلييى اتبيياع السيينة يييرى أن النجيياة تكييون  فييي لييزوم التوحيييد 
  وال ييف عند هذا الحد بل إن إتباع السينة يكيون  (2)واالعتقام بالكتاب والسنة

    ثم االقتداء بأقحابه رضي هللا عينهم،  د نبيهفي  االتباع لكتابه ولسنة محم
وترتيب األئمة األربعة في أمياكنهم، وتفضييل السيتة بعيدهم وميواالة المهياجرين 
واألنقيار، واالنتقييار ألمهييات المييؤمنين، والمحبية لميين واالهييم والمعيياداة لميين 

   (2)، وفعال ، وعيدا  ناواهم قوال  

  (1)والبعيد عين التطيرف وال ليو يييول وفي الدعوة إلى االعتدال واالقتقاد
  اإلفراط كله مذموم     واالقتقاد كله محمود   

 ثانيا: مرااكة الت وى ال أموا احلياة.

لم ينعزل المتقيوف فيي قيومته ويبتعيد عين النياف ويليبف أخشين الثيياب 
ويأكل أغلظ الطعام، فالدنيا لها أمور يجب مراعاتها، بل إن معرفية هيذي األميور 

هييا حيهييا فييي رأي الشييي  عميياد الييدين القيييلي أقييل ميين أقييول العلييم، وإعطاء
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حيث ييول األقل الرابع  معرفة الدنيا وأهل الزمان مما البيد مين مباشيرة مياال 
غنا به وما يلتزمه من الحيوق المفروضة منهيا ومين أهلهيا، وميا نيدب إلييه فيهيا 

ى قحبة الناف، بل هو يدعو إل (1)من المسارعة بالخيرات وإقالح ذات البين 
   أقيحب النياف  (2)ومخالفتهم ومخالطتهم ولكنه يدعو إليى الحيذر مينهم فيييول

علييى قييدر دينهم،وخييالق النيياف علييى قييدر مييرواتهم، وخييالط النيياف علييى قييدر 
عيولهم، وأهرب من الناف على قدر جهلهم، وفو من الناف على قدر شرورهم، 

وفه ال يعليو الحيياة بيل هيو واحذر من الناف على قدر مكرهم  فالقيلي في تقي
يعايشها ويتعرو لمشاكلها فإذا قعب أمر من أمورها فإنه يسيتعين  بياهلل عليى 

  (2)الدين  االنتيال عنه إلى ما هو أسلم في

وإلى جانب ذلك يتعرو إلى فساد الحكام وهذا يثبت أن القيلي ال يحجب 
ن طرييق التمسيك عينيه عن رؤية الدنيا، بل هو يرييد أن يراهيا تعيج بالجميال عي

الشديد بالدين فييول   إذا فجر العلماء وفسق اليراء وفسك السلطان الدماء وأخيذ 
على الحكم والحاجة الرشاء، وافتخرت العامة بكسب الحرام، ولم ي ير الخاقية 

لكييل  منكييرا ، فهنيياك وجييب الفييرار ووسييع المريييد القييمت، وكييان المييوت تحفيية
المؤليف يييرأ فيي قيفحة مجتمعيه حييث وفي هذا النص نستشعر بيأن  (1)مؤمن 

 عانت قيلية من كل هذي األمور في أواخر أيامها 

وما نجدي في هذا الكتاب من التحذير من سيلطان الميرأة حييث هيي تفيتن ذا 
اللييب العييالم العييارف فييييول   إذا رأيييتم النسيياء قييد أجهييدن أزواجهيين فييي أربعيية 

ومئيذ عظيمية  الحريير والحليى فأطاعوهن فإياكم والتأهل بالحرائر فيان فتنيتهن ي
  كييل هييذي األمييور تييدل علييى أن التقييوف فييي قيييلية لييم  (9)والخييروج والخميير

يعب في برجه العياجي حييث عيالم المثيل بيل نيزل عليى األرو ومشيى عليهيا، 
وعانى من شوكها، وقطف من وردها، دون تطيرف وغليو، فنظرتيه إليى الحيياة 

السييئ، وذليك بتحكييم العييل،  تنطوي على أخيذ الجانيب الحسين، وتيرك الجانيب
فالعيييل هييو  نهيير فييي البييدن ودرة الحييق، والحمييق نهيير فييي البييدن ودرة الباطييل، 

  (6)فأيهما غلب على قاحبه فهو الحاكم في الجوانح الياضي على الجوارح 
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 الفصل الثالث

 أشهر كتاب الرسائل

 

 "ابن الصباغ الصقلي":

  (1)، يذكري ابن بسام بيولهبن القبا  الكاتب محمد بن علي هو أبو عبدهللا
 أحييد أدبيياء وقتييه المشيياهير وكالمييه يعييِرف لييه عيين أدب كثييير وحفييظ غزييير  
ويظهر أن نثري قد غلب على شعري، إذ لم نجد له ما يتجاوز الخمسة عشر بيتيا  

ومنها ما أثبتاي من تلك المراسلة  (2)وكان في عهد ابن رشيق وبينهما مراسالت 
ية التي جرت بينهما عندما نزل ابن رشيف بمازر حيث كان ابن القيبا  الشعر

ذلييك فلييم نجييد لهمييا مراسييالت  قييد انضييم البيين منكييود بعييد انيسييام الجزيييرة، ومييع
  (2)، مع أن النثر من أدواتهما، وذكر ابن سعيد أنه من شعراء الدرة لهنثرية

 ال س ح رررررررررررررررررررررررررره عيف و ي رررررررررررررررررررررررررر   

 

 

 

 

 س رررررررررررررررولو ميفررررررررررررررر  السررررررررررررررركوا 

 س ررررررررررررررررم ضو نررررررررررررررررااال فالَن ررررررررررررررررهو  

 

 وارررررررررررررررو  األصرررررررررررررررها ال رررررررررررررررموا

ونشأ ابن القبا  في قيلية وبها تلييى علوميه، وعالقتيه بيابن رشييق تيدل  
على مكانته األدبية في الجزيرة، ويظهر أنه كان يحتل مركزا  في دييوان الكتابية 
لدى ابن منكود  ويتبين من إحيدى رسيائله أنيه كيان يعياني مين ضييق ذات الييد، 

أرو ال ربة، حيث عاد ليعمر أرضا  له، وكان ذليك فيي عهيد  ف ادر قيلية إلى
القمقييام آخيير والة الجزيييرة ميين الكلبيييين، ونجييد فييي شييعري جزاليية  واعتييدادا ، 
حيث يفتخر بنفسه وقبيلته، وهذا بخالف ما نجدي في نثري، من ميله إلى التماجن 
والسييخرية، وخاقيية فييي رسييالته لألديييب أبييي حفييص األندلسييي، وفييي هيياتين 
الرسالتين يكشف ابن القبا  في نثري عن أسلوب ظاهري الجد، وباطنه الدعابية 
والهزل، وبوجه عام فرسيائله تتضيمن إليى جانيب تليك الفكاهية السياخرة، جميال 
اإليياع، وتعادل الفيرات، بالتزام سجع، وتشبيه، وتيسيم، مع قيدرة ظياهرة عليى 

 التعبير والقياغة 
 

                                                 

   111ورقة  1  جة في محاسن أهل الجزيرة ابن بساممخطوط الذخير (1)
   92ص 1  العماد األقفهاني مالخريدة قسم شعراء الم رب (2)
   292ص 2  ابن سعيد جب في حلى الم ربالم ر (2)
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 نماذج من رسائله:

، إلى قاحب الخمف التيه الهزلتيين له رسالة جدية، أرسلها إلى جانب رس
   وله من رقعة إلى ابن الشامي قاحب الخمف راغبيا  (1)ذكرها ابن بسام بيوله

في أن يكلم له األمير قمقام الدولة في أن يحرر له أرضا  كان اشتراها  وهذا 
 فقل منها 

 ا ا احلاجررررررااو عررررررن  بهررررررا اجررررررال    

 

 

 

 

 انرررررررضاار وكرررررراك    رررررراىاا صررررررل     

 و لَّررررررررمل  ييلررررررررةي الررررررررر ل اء  فيهررررررررا    

 

 فحرررررراورل  "عيفررررررهاا" بررررررت  الررررررر مئ  

 دااااًّ اللورررررررررررر  ي َّررررررررررررمل  ب ت رررررررررررره ا   

 

 مررررررررريفري   ال مسررررررررراء  ا  ررررررررره  اررررررررراار  

إال فيميا ، التكليف ، وحمل مؤونةمذهبي في التخفيف ويعلم أدام هللا تمكينه، 
 ، ويحمل االقطبار عليه  تلجئني الضرورة إليه

مه فيهيا أنيه محتياج الميدمة التي بدأها بمدح قاحب الخمف وإعال بعد هذي
، ثيم يقيف ته إليه، لما حمله مؤونة التكلييف، ولوال تلك الضرورة التي ألجأإليه

له حاله، وما آل إليه بستانه، الذي اشتراي بما جمعه من أموال في أرو ال ربية 
جيدار فيهيا أهدميه  والوطن، واإلقامة والظعن، وميا أنفييه عليى أرضيه مين  بيين

وغييار أردمييه وأرو أرفييع ميين وهادهييا وأخفييو تييارة إنجادهييا، حتييى اسييتوت 
ساحاتها وتوطت، وغابت م اراتها وت طت  وبعد ذلك يتحدث عين عميل حيائط 

ويأمن على ثماري، وفي حفر بئر ينفع ماؤها إذا قل  يحيط ببساته ليحمي أقطاري،
  يه على أرضه، وما قيام بيه مينا أنفوشح، وهو في كل هذا الوقف والتعداد لم

، كل ذلك ليقيل إليى غرضيه األقيلي اليذي كيان وبناءهدم ، وإنشاء، وتسوية، 
سيبب الرسيالة، فييرغم كيل هيذي المقييروفات والتحسيينات إال أن هييذي األرو ال 
يرتجى منها فائدة ، ألن هؤالء اليوم الذين يحيطون بها قد أغاروا عليها، ونهبوا 

مهيا، وهيو يرييد مين قياحب الخميف أن يتوسيط ليه ليدى خيراتها، وغييروا معال
األمير حتى يحرر له هذي األرو، وهذي اللفتة توضح الحال الذي آل إليه األمر 
 في قيلية، من انفالت األوضياع، وضيعف الدولية عين رد الحييوق ألقيحابها،
وتذمر أقحاب الحيوق لضياع حيوقهم، كل هذا يمثل تلك الفتيرة العقييبة التيي 

 قيلية إبان الفتنة عاشتها 
وفي فقل من هذي الرسالة يبين قفات هؤالء اليوم، فيشنع علييهم ليقيير 
أخيير األميير إلييى إقنيياع قيياحب الخمييف بيضيييته وحيييه المهييدور، ليييتمكن اآلخيير 

 وقيد عليم قلية  (2)بدوري من إقناع األمير وفي هذا الفقل ييول لقاحب الخميف
ومتيى أعليم األميير أن هيذي الخراييب ، وإيثياري التخفييف علييه، حاجات وليه إليه

                                                 

   119-111ورقة  1  ابن بسام جاسن أهل الجزيرةوط الذخيرة في محمخط (1)
  ابن بسام الجزء الرابع مخطوط جامعة الياهرة، وط الذخيرة في محاسب أهل الجزيرةمخط (2)

   119-111ص 26216من نسخة الجزائر رقم 
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التي عانى وليه غرامها ، ال يرتجى لها عميارة تعيود بهيا ييد، وال ينتفيع اليديوان 
منها بدرهم واحد، وساكنوها منيذ أعيوام ميا ودّى واحيد مينهم خراجيا ، وال قينع 

، فهم بين قوم يأكلون الشجر قبيل الثمير، ويرعيون األّب قبيل لبيته بابا  وال رتاجا  
ب، وما آمن مع ما أحدقت به األسوار، وخرجت فيي النفيية عين المييدار، أن الح

يوجفوا إليها بيالجوالق، وينيضيوا فيهيا كالسيواذق كميا يفعليون فيي بسيتان فيالن، 
الذي أنفق فيه عمري وماله، والبذر، فإذا بل يت ثمرتيه ووجبيت غلتيه، حيام علييه 

ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ )بنو حام، ولم يمتنع مينهم بحيارف وال حيام، 

   ( ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

، ويهيتم عليى قياحب الخميف أن يرعيى طلبيه وأخيرا يختم رسيالته متمنييا  
، ويميد إليي  عنايتيه فيمييا متيى ليم يلحظنيي ميوالي بعيين رعايتيه   و(1)ليه، فيييول

 رغبت وسألت، انيلبت بأمل عاطل وعمل باطل  
 

 "أبو عبدهللا محمد بن عيسى الفقيه":

اشيتهر واليدي بالشيعر والنثير، اشيتهر هيو اآلخير  هو ابن الفييه عيسى، كميا
وسار على دربه، وعاب في عقر االحتالل النورمياني لجزييرة قييلية، وبييى 
فيهييا راضيييا  بيضيياء هللا وقييدري، وأبييو عبييدهللا هييذا  ميين أقييحاب العلييم بعلمييي 
الهندسيية والنجييوم ميياهر فيهمييا قيييم بهمييا، مييذكور بهمييا مييا بييين الحكميياء هنيياك 

فهييو إذن إلييى جانييب كونييه كاتبييا  شيياعرا ، فهييو  (2)ولييه شييعر رايييق بأحكامهمييا، 
مهنيييدف ومييينجم ، وهيييو فيييي شيييعري مكتميييل الشييياعرية، ذو حساسيييية وعاطفييية 

  (2)مشبوبة، شاعر غزل، رقيق حواشي الكالم ومن جميل قوله

 ال ملرررررررررررررر لو  فإن رررررررررررررر  م   تورررررررررررررروكو 

 

 

 

 

 ارررررلت مل  نهرررررا و م هرررررا الق ررررروار الل رررررنو  

  "ررررررررهااابررررررررضٍا فترررررررراةأل مرررررررريفهوه ال 

 

 و ا د  وال وجيفامهررررررررررررررررررا نسررررررررررررررررررضس و 

 ال  ضف هرررررررا ارررررررق ه  وال أحلاه هرررررررا   

 

 ُغرررررررريف ج  وال ملررررررررو انلررررررررا ف  لرررررررري  و 

 عيف ررررررمل لرررررر  ومررررررتخرا ال مررررررري ها    

 

 فررررُأا ا  غ رررروك  الترررراكر كيررررف  ملررررنو   

 وم ض ج ض ج ررررررمل  أادافيهررررررا فررررررضأن ب هررررررا   

 

 (4)كيرررررف  انتقرررررى كثتانهرررررا س ت رررررضرس و  

 اولررررو ان هررررا ارررر ضا  فأبررررها وجه هرررر    

 

ًر كيرررررف  س رررررتنو    ألاا ضرررررياء  ال رررررت

 
                                                 

   119نفف المقدر ص (1)
   117  أمارى من تاري  الحكماء صتبة القيليةالمك (2)
   29ص 1  العماد األقفهاني ماء الم رب واألندلفخريدة قسم شعرال (2)
 يبرين  مكان بالجزيرة العربية مشهور بكثرة رماله   (1)
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وشعري في المراثي جيد السبك، رغم التيليد الظاهر فيه، من حيث تقيوير 
الحزن، وبكاء األدوات الخاقة بالمرثى، لفيدها قاحبها، وقد أثنى العماد عليى 

   وله من المراثي ما يحل للييام حبجي  المستمع الجاثي، فمنه قوليه (1)مراثيه فيال
  (2)دة طويلةمن ققي

َ  اللرررررَاءو وجرررررل  الرررررتنو وا رررررَ و  عررررر

 

 

 

 

 ويررررل  برررراليف   م يفرررر  فرررروق  مررررا مسرررر و   

 سرررا عرررنو جرررودا برررهم   "ررررالر  ودا      

 

 فمررررررا عليررررررو  هلرررررر ا الررررررضٍء  ممتيفرررررر و  

 فا سررررهو سيفحررررلًّ واألن ررررا و "افتررررة    

 

 والقلررررر و خي  ررررر و وااليرررررراءو ميف ررررره و 

 كونئ على احلَكر لئ ساعنو مسرلهةل  

 

 نررررررررا مأمييف رررررررر و م ت رررررررر و   فررررررررإك   لرررررررر  

  

 

 أسلوبه:

إن طابع الحزن ي شى أسلوبه حيث تكثير المراثيى فيي شيعري، ومين خيالل 
نثييري نجييد اليلييب المجييروح ميين غييدر الخييالن والزمييان، وعييدم وفييائهم، ثييم ذلييك 
السييواد المييييم فييي قييدري، لهييذا االحييتالل الجيياثم علييى أرو بييالدي، ومييع ذلييك 

ثر في شخقيته اإلنسانية واألدبية حيث استسيلم فنفسيته الورعة، أحدثت ذلك األ
  راضيا  باليضاء 

ومن خيالل ثيافتيه الفيهيية التيي أثيرت فيي نشيأته، نيراي يكثير مين االقتبياف 
والتضمين من آيات الذكر الحكيم، والحديث الشريف، بجانب ذليك العفياف اليذي 

  (2)نلحظه في أشعاري، كيوله مت زال  

 ونأنسرررريمل  ليلت يفررررا و رررره "لررررر اهلرررر  

 

 

 

 

 ميف ررررررا ويتررررررلو الوصررررررلر واررررررو مررررررتنو  

 بت يفرررررا علرررررى فرررررضصر الل ررررراى  وبي يف يف رررررا 

 

 جنررررررون مررررررضقًّ هلررررررا ال رررررر ا وملررررررن   

بييل إننييا لييم نجييد لييه شييعرا  فييي الخمييرة أو المجييون، مييع اتسيياع نطيياق هييذا  
ال ييرو فييي قيييلية، وإنمييا هييو شيياعر جيياد فييي مدحييه ورثائييه حتييى فييي غزلييه، 

 غزله حد االستهتار بعكف أبيه الذي تماجن، ووقل في 
كيذلك هيو يميييل إليى الجزالية، مييع انعطياف نحيو المعيياني التيليديية فيي قييوة 
وأقالة  وفي رسائله نجد ذلك األسيلوب المتوافيق فيي السيجع واالزدواج، وهيذا 

المناسييب مييع جميع الشييعر بييالنثر، واهتميام  واضييح باألحييداث والوقييائع  فاالقتبيا

                                                 

   27-29ص 1  العماد األقفهاني مخريدة قسم شعراء الم رب واألندلفال (1)
   26نفف المقدر ص (2)
   26ص 1  العماد األقفهاني مخريدة قسم شعراء الم رب واألندلفال (2)
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 التي حدثت لوطنه 
 

 :نموذج من رسائله

بعد ميدمة شعرية يشرح فيها حالته التي أقبح عليها بعد االحتالل، وتمنيه 
  (1)الخييروج ميين ربيتييه لييوال قيييود األهييل والولييد، ييييول ميين فقييل فييي رسييالته

 شوقي إلى ليائيك شيوق الظميبن إليى المياء اليزالل، وارتيياحي إليى ميا ييرد مين 
فراقيك تلهيف الحييران،  تليائك ارتياح السييم إلى القحة واإلبالل، وتلهفي على

وتأسفي على بعدك تأسف الولهان، لكنني إذا رجعيت إليى شياهد العييل، وعيدلت 
إلى طريق العدل، يمازح قلبي سرورا ، ويخالط شوقي بهجة  وحبورا ، بما ألهمك 
هللا تعالى إليه من قفاء النية واإلخالص، والظهر بأمل النجاة والخالص، وأتلو 

 ثم أرجيع إليى قيول النبيي    (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) عند ذلك

 اإليمييان باليييدر يييذهب الهييم والحييزن  فييأعلم أن األمييور كلهييا ميييدرة، وأنهييا فييي 
اللوح مسطرة، فأفزع إليى اليدعاء لمييدر األميور، اليذي يعليم خائنية األعيين وميا 
تخفي القدور، أن يحسين لنيا العيبيى، وييضيي لنيا بالحسينى، ويسيبل علينيا مين 

فيا، ويوردنا من السالمة موردا  سائ ا  قافيا ، وأن يييرب العافية سترا ساب ا ضا
 بك االجتماع حيث يوجد االستمتاع، بما تير به األعين وتلذ األسماع 

 

 "أبو عمرو عثمان الصقلي":

، كيان مين الييراء لي بن عمير الخزرجيي القييلي النحيويهو عثمان بن ع
حمييد بيين أحمييد  الحفيياظ رواة الحييديث  روى عنييه الحييافظ أبييو طيياهر أحمييد بيين

السييلفي، وأبييو محمييد ابيين بييرى النحييوي، وأبييو البيييا قييالح بيين عييادّي العييذري 
وهييو علييى فيهييه وعلمييه نيياظم نيياثر  ولييه تواليييف فييي  (2)األنميياطي نزيييل نمييط 

وليه  (2)اليراءات والنحو والعروو، وقارت له في جامع مقر حلية لإلقراء 
، ووقيف الشييب وال يزل، تخوانييا، واإلفيال في التراسيل مشاركة في الشعر،

  (1)وله في ال زل أبيات لطيفة منها قوله

 ا رررررررري    ع ُلي هررررررررا أك مررررررررضن ال  ررررررررتاا 

 

 

 

 

 ست ارررررررررررضا و االوصرررررررررررال  والُكض برررررررررررا

 مررررررر  مل  س   ررررررره  بتُكل ررررررر   ُ يف   رررررررال    

 

 وملمًّرررررررررررررره  لل  رررررررررررررريه  مل س ل تررررررررررررررا  

 ال ملررررررررررت  سرررررررررررا ارررررررررر   ب ترررررررررررىً   

 

 أ"رررررررر ا  جو ونوررررررررو   لت رررررررر و ُغ  ررررررررتا 

 
                                                 

   26نفف المقدر ص (1)
   12معجم األدباء  ياقوت الحموي ج (2)
   199ص 1معجم السلفي ج (2)
   126-129ص 12  ياقوت الحموي جمعجم األدباء (1)
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 م ررررررررررمل  بأن رررررررررر  ا جوررررررررررل  أو  مررررررررررا ع ل 

 

 نأرررررررررررا دعرررررررررررا و ا رررررررررررواكيهو ُلتارررررررررررى   

ومن تأليفه ما سيبق ذكيري، مين اختقياري لكتياب العميدة البين رشييق وهيذا   
يؤكد المشاركة القيلية لهذا النوع من الكتابة الوقفية، أال وهي النيد، ومع أننا 

يياقوت ال نملك تقورا لهذا النوع من المشاركة، إال أن هذي اللمحة التي ذكرهيا 
 في معجمه تظهر هذا اإلسهام في نيد الشعر 

وألبي عمرو القيلي إلى جانب اليراءة والرواية والشيعر، إسيهام فيي هيذي 
الرسائل اإلخوانية، وهو ال يختلف في أسلوبه عن سمت تلك الرسيائل القييلية، 
التييي ميير ذكرهييا، حيييث نجييدي، ي ييرم بالسييجع، ويجمييع الشييعر والنثيير معييا  فييي 

 واحدة الرسالة ال
 

 نموذج من رسائله:

لم نعثر إال على هذي الرسالة التي ذكرها ياقوت، وهيي رد مين أبيي عميرو 
يلت بيه حضيرته ، (1)هذا على أحمد ابن سلفه، وفيها ييول    وقفت عليى ميا تفض 

وانتهت إليه مين اآلداب همتيه، فمين نثير رأييت العليم مضيمونه، واليدر مكنونيه، 
الفقياحة يمينيه، وفقيل الخطياب عرينيه، وود  والحكمة قرينه، ومن نظم كانت

حكمية ليم  فقيح الكالم أن يكونه، وأحيا اليلوب وكشف لهيا المحجيوب، مين كيل
تكن لتقل إليه لوالي، وسحر بالغة ليه منحيه إياهيا هللا، فيليت والخياطر لسيفري 

 خاطر، وماء مزني بعد شببيبه قاطر 

 مررررررررررواج  مرررررررررروالن  مرررررررررر   ول رررررررررر  

 

 

 

 

 مرررررر   لترررررر   ماجررررررال علررررررى التي رررررراك   

 ألنهرررررررررررررررا م ت لرررررررررررررررى واررررررررررررررر ا ا ا   

 

 مرررررررررررض ا بررررررررررر  االسرررررررررررااو مل موت ل ررررررررررر   

 فيفثررررررررض  اإلكليررررررررلو مرررررررر  فضع رررررررر     

 

 ونظم ررررررررر  ا رررررررررواضو مررررررررر  أصرررررررررل   

 وارررررررو فقيررررررر   يررررررراف أل ال الررررررروان   

 

 مهررررررررر  ل  جيرررررررررضا علرررررررررى اارررررررررل      

 كررررررر أ وأمارررررررا اك جرررررررضن فرررررررالوان  

 

 غيررررررهاانهوهو مررررررا كرررررراك  مرررررر  ا رررررري ل     

 فللمورررررررررر و سور ررررررررررت  و مرررررررررر  ل ظرررررررررر   

 

 ل ظيرررررررررر و سور ررررررررررت  ًّ مرررررررررر  ُف  ررررررررررل    و

 مكاملرررررررررررمل  أوصرررررررررررافي و كيل هرررررررررررا  

 

 ومث ليررررررر و م رررررررر   كرررررررراك م رررررررر   م ث ل رررررررر   

 ومرررررررررررررا أنرررررررررررررا االأ كموه ررررررررررررره  اىل  

 

 بترررررررررهاد  والت رررررررررضة  مررررررررر  ن خ ل ررررررررر     

ميين كتيياب الهييدى ألولييى النهييي فييي  -حرسييها هللا تعييالى  -وأمييا مييا ذكييرت  
 المشهور من اليراءات وما تضمنه من الروايات 
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 م ضغرررررررررررررررملو اىل نقل ررررررررررررررر   فلرررررررررررررررو

 

 

 

 

 أو  كررررراك  عيفرررررها األاًّ مررررر  تررررركل     

 عررررررر اا اىل مررررررروالا  انرررررررئ امرررررررضى  

 

 

 مسرررررررررافض  والررررررررررتل م ررررررررر   فل ل ررررررررر     

 لكللررررررررر  م ررررررررر   بل  ررررررررر   تررررررررراغل    

 

 وبل وررررررررر  انررررررررررتولو م ررررررررر  كللررررررررر  

وأما ما يتعلق ببيت األحوص من كيالم، وميا قليت فييه مين نثير ونظيام فأنيا  
 وهللا يديم النعمة عليها   آتي إليها، وأتلوي لديها،

والرسالة يدل مضمونها، على أنها رد من أبي عمرو عليي أحميد بين سيلفة 
إجابة له عن سيؤالين  أحيدهما فيي الييراءات واآلخير فيي النييد لبييت مين أشيعار 
األحييوص، كييان قييد ألييف أبييو عمييرو القيييلي حولييه نثييرا  وشييعرا  قييد يكييون نيييدا  

 ومعارضة 
، فهيو إليى حيول رسيالة أبيي عميرو القييليحظية ولكن البيد مين إبيداء مال

، فإن أبا عمرو قد بيدأ رسيالته بيذكر الرسالة جانب ذلك األثر الفيهي الذي ي شي
حضرة المرسل إليه، وبعد أن يطيل في ذكر فضيل قياحبه نثيرا  وشيعرا ، يعيود 

   ميا ذكيرت  بتياء التأنييث ثيم بالضيمير اليذي يعييود (1)فيي نهايية الرسيالة فيييول
متكليف  في  آتي إليها وأتلوي لديها وهللا يديم النعمة عليها  وهيذا فيي رأييي عليها
، فهل كان من الضروري أن يركب هذا المركب القعب ليذكري الحضيرة وثييل

فييي بداييية الرسييالة؟ فاليييارئ بعييد مييروري بخطيياب الحضييرة فييي أول الرسييالة 
ل الخطاب بعد ذلك للمذكر، في تبيا ن فضل المرسل إليه، واالبتعاد عنها، ثم تحوُّ

خاطيب ثم العودة أخيرا  لمخاطبية الحضيرة، بالضيمير العائيد عليهيا، يظين أن الم
 ، وهذا متكلف وغير مستسا  فيها للمؤنث
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 خاتمة البحث
 

هذي هي دراستي لألدب القيلي، ولعلي أسيتطيع أن أوجيز أهيم معيالم هيذي 
 الدراسة، والجديد فيها على النحو التالي 

يِكجش ِف النياب عن أدب هذي الجزيرة التي  -وبجهد المتواضع  -ألول مرة  -1
كان لها دور كبيير فيي نييل حضيارة العيرب إليى ال يرب، وإذا كيان هنياك 

ذا األدب ـييـ وسيييظل جهييدهم بعييو الدارسييين قييد ألمييوا إلمامييا عييابرا بهيي
، وفعل ريادتهم مذكورا ــ فإنه ظل مع ذلك شبه مجهول، لم يأخيذ مشكورا  

اسة الوافية، والتحليل اليدقيق، عليى النحيو اليذي حاولتيه فيي حظه من الدر
 هذي الدراسة 

ألييت األضواء على تياري  هيذي الجزييرة، وسيكانها، وأحوالهيا، السياسيية  -2
واالجتماعية والثيافية، وركزت على مراحلها األدبية بعد الفتح اإلسالمي، 

 وما شاع فيها من ألوان الثيافة الفكرية واألدبية 

أغراو الشعر القيلي بيدر ما أسعفتني به المقادر، وحل لِت كيل  تتبعتِ  -2
غيييرو، مبينيييا  سيييماته الخاقييية، ثيييم أردفيييت ذليييك باستكشييياف السيييمات 
والمالمح العامة لهذا الشعر، حييث انتهييت إليى أن الشيعر القييلي، رغيم 
اشييتراكه مييع الشييعر العربييي العييام، فييي األقيياليم األخييرى، فييي كثييير ميين 

 ، كانت له سمات خاقة، طبعتها به البيئة القيلية األغراو والسمات

ترجمت ألشهر الشعراء القيليين، مستظهرا  المالمح الخاقة التي امتياز  -1
 بها كل منهم في إطار السمات العامة 

تتبعييت ألييوان النثيير األدبييي فييي قيييلية، علييى الييرغم ميين قلتييه وندرتييه،  -9
د معالمه وخقائقه، مستشهدا  ومحليال    لكثيير مين أدب واستطعت أن أحدّف

 الرسائل واألدب التأليفي 

يمييثالن لييونين ميين  -اختييرت كتييابين أحييدهما مطبوعييا  واآلخيير مخطوطييا   -6
ألوان النشاط الثيافي فيي قييلية، وحلليت كيل كتياب، وتناوليت موضيوعه 
وتحييدثت عيين منهجييه، ثييم عرضييت ألسييلوب الكاتييب فيييه، واسييتظهرت 

 خقائص هذا األسلوب التأليفي 

مين كتياب الرسيائل، فترجميت لكيل واحيد مينهم، وعرضيت اخترت ثالثية  -9
لنماذجييه الفنييية فييي الكتابيية، وأوضييحت خقائقييه، ومميزاتييه الفنييية فييي 

 كتابة الرسائل 
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أمييا الجديييد الييذي أضييفته، فهييو البحييث كلييه، ألن قيييلية ميين الييبالد التييي 
، ولكيين   أدبهييا ظييل  مجهييوال  أو شييبه بنقيييب كوفييور خقييتها  الثيافيية العربييية

 هول، حتى أتيح لجهدي المتواضع أن يسهم في الكشف عنه والتعريف به مج

وأرجو أن أكون قد وفيت فيي رسيم قيورة واضيحة المعيالم بييدر اإلمكيان 
لهييذا األدب فييي تلييك الجزيييرة، علييى نييدرة المراجييع، وقييعوبة الوقييول إلييى 

 مقادر هذا األدب 

 وما توفييي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب 
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 مصادر البحث ومراجعه
 

 المصادر المخطوطة:

األنوار في علم األسرار وميامات األبرار وفييه كتياب الداللية عليى هللا   -1
للشييي  عميياد الييدين القيييلي عبييدالرحمن بيين محمييد بيين عبييدهللا، نسييخة 

 تقوف  22مخطوطة بدار الكتب المقرية رقم 
الشينتريني،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  أبو الحسن علي بن بسام -2

 الجزء الرابع  26216مخطوط جامعة الياهرة عن نسخة الجزائر رقم 
شيييعر القييييلي )الجيييزء مييين دييييوان أبيييي الحسييين القييييلي(  قيييورة  -2

بيالميكروفيلم فيي معهييد المخطوطيات بجامعيية اليدول العربييية تحيت رقييم 
  196عن نسخة مخطوطة باالسكولاير رقم  999

ة الخطيرة  أبو إسحاق بن أغلب، المختقر من الكتاب المنتخل من الدر -1
تييياري  بالمكتبييية التيموريييية بيييدار الكتيييب  2216نسيييخة مقيييورة رقيييم 

 المقرية 
مسائل للشي  عبدالحق وأجوبتها  لإلمام الجويني، ضمن مجموعة بيدار  -9

 ب فيه مالكي  11الكتب المقرية تحت رقم 
 997مسييالك األبقييار  ابيين فضييل هللا العمييري، نسييخة مقييورة رقييم  -6

 عامة بدار الكتب المقرية معارف 
معجم السفر للسلفي  أبو طاهر السلفي، نسخة مقورة في مجليدين رقيم  -9

 تاري  بدار الكتب المقرية  2722
الم رب في حلى الم رب  ابن سعيد األندلسي، الجزء الرابع من نسيخة  -9

 بدار الكتب المقرية  2912مخطوطة رقم 
 

 المصادر والمراجع المطبوعة:

يلي )حياته من شعري(  د  سعد إسماعيل شيلبي، مكتبية ابن حمديف الق -1
 غريب 

ابييين رشييييق ونييييد الشيييعر  عبيييدالرؤوف عبيييدالعزيز مخليييوف، وكالييية  -2
  1792الطبعة األولى  –المطبوعات 

أحسن التياسيم في معرفة األقاليم  للميدسي المعيروف بالبشياري، طبعية  -2
  1727ثانية، طبعة ليدن بمطبعة بريل سنة 

أندلسييية مسييتخرجة ميين معجييم السييفر للسييلفي  أعييدها أخبييار وتييراجم  -1
 –دار الثيافييية  –نشييير وتوزييييع  –وجمعهيييا وحييهيييا د  إحسيييان عبييياف 

  1762الطبعة األولى، بيروت 
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أدب الم اربة واألندلسيين في أقوله ونقوقيه العربيية  محميد رضيا  -9
الشيييبيي، جامعييية اليييدول العربيييية، معهيييد الدراسيييات العربيييية العالميييية، 

1762  
سييالم فييي ال ييرب  جييان بييول رو  تعريييب نجييدة هيياجر وسييعيد ال ييز، اإل -6

منشيييورات المكتيييب التجييياري للطباعييية والنشييير والتوزييييع، بييييروت، 
1762  

اإلسالم والحضارة العربيية  محميد كيرد عليي، لجنية التيأليف والترجمية  -9
  69الطبعة الثالثة،  –والنشر 

دار  –البعلبكييي  اإلسييالم والعييرب  روم النييدو  نيلييه إلييى العربييية منييير -9
  1762العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، 

تحييييق د   –اليسييم الثالييث  –أعمييال اإلعييالم  لسييان الييدين بيين الخطيييب  -7
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 –مطبعييية دار الكتيييب المقيييرية  –األغييياني  أبيييو الفيييرج األقيييفهاني  -12
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 –عليى أنبياي النحياة  جميال اليدين عليي بين يوسيف اليفطيي إنباي اليرواة  -11
تحييق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المقرية، اليياهرة، 

1792  
أوروبا في مجرى التاري   محمود جيالل اليدين الجميل، مكتبية النهضية  -12

  1767المقرية، 
إيطالييييا  حسييين محميييد جيييوهر وقيييالح زكيييي، دار المعيييارف بمقييير،  -12

1766  
طاليا شعبها وأرضها  فرانسييف وينيوا، ترجمية محميد نظييف، مكتبية إي -11

النهضيية المقييرية باالشييتراك مييع مؤسسيية فييرانكلين للطباعيية والنشيير، 
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الشعر العربي في قيلية  فيوزي سيعد عيسيى، الهيئية المقيرية العامية  -11

  1797للكتاب، الطبعة األولى، 
شعر ال رب حتى خالفة المعز  إبراهيم الدسوقي جاد الرب، دار الثيافة  -19
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المطيرب فييي أشييعار أهييل الم ييرب  ابيين دحييية، حييييه مقييطفى عييوو  -69
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 لبنان  –معجم األدباء  ياقوت الحموي، دار المستشرق، بيروت  -69
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والمراجع، جمعها وحييها المستشرق اإليطالي ميخائيل أماري، أعيادت 
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